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Wstęp


Bogdan Ślusarz

Zapraszamy do udziału w OWE
Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, kolejna XXXII edycja konkursu odbędzie
się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny handel
czy protekcjonizm?” Jak co roku, konkurs ten zostanie
przeprowadzony w trzech etapach: zawody szkolne –
I stopnia, zawody okręgowe – II stopnia i zawody
centralne – III stopnia. Od jesieni do wiosny w roku
szkolnym 2018/2019 kilkanaście tysięcy młodzieży ze
szkół średnich z całej Polski walczyć będzie o tytuły
laureatów, finalistów i oczywiście o prestiżowe zwycięstwo. Oprócz młodzieży w konkursie rywalizować
będą pomiędzy sobą szkoły oraz oddziały Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej od jej zainicjowania, tj. od 1987 r., organizowana jest przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne. Głównym celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie
rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Sukcesy
Olimpiady nie byłby możliwe bez zaangażowania
się w jej przebieg wielu członków PTE, instytucji
wspierających i sponsorów. Należy podkreślić duże
zaangażowanie dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników naukowych uczelni wyższych, pracowników Oddziałów PTE i pracowników Biura Zarządu
Krajowego PTE, którzy w profesjonalny sposób koordynują ten wspaniały projekt. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Przedsiębiorczości
i Technologii, Narodowego Banku Polskiego i innych partnerów (lista vide s 23). Ważną rolę w historii
Olimpiady odgrywają Komitet Główny i Jury, dbając
o jej wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny, co
stanowi dodatkowe wyzwanie, z którym przychodzi
mierzyć się uczestnikom kolejnych edycji konkursu.
Tą drogą, w imieniu Zarządu Krajowego PTE
pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którym
idea Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie jest obca,
i którzy mają wkład w jej realizację. Zapraszamy do
niezapomnianej przygody, jaką jest nasza Olimpiada!
Szczegóły dotyczące zawodów znajdą Państwo w niniejszym Biuletynie OWE, na stronie internetowej –
www.pte.pl i na Facebooku.
Zachęcam zarazem do lektury niniejszego Biuletynu, zawierającego podstawowe informacje na temat

przebiegu XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej –
jej tematyki i uczestników, w tym laureatów. Informacje te przedstawione zostały w pierwszej części
Biuletynu, gdzie ponadto prezentowany jest tekst
prof. Mariana Goryni i prof. Ewy Mińskiej‑Struzik,
poświęcony tematyce związanej z głównym hasłem
XXXII OWE. Natomiast kolejne części Biuletynu
odpowiadają jego stałej strukturze. Dział Miscellanea
zawiera m.in. tekst dotyczący Nagrody Banku Szwecji
im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, przyznanej
ostatnio profesorowi Richardowi Thalerowi. Jak zwykle przedstawiana jest też kronika wydarzeń w PTE.
Ponadto zamieszczamy informacje o wybranych, najnowszych książkach opublikowanych przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne. Stałą częścią Biuletynu
są wybrane fragmenty starodruków z zasobów PTE.
Wyrażam nadzieję, że publikowane w Biuletynie
teksty zainteresują Czytelników, zaś potencjalnym
uczestnikom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pomogą w przygotowaniu się do tych ważnych zawodów.
Prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz
Wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. Bogdan Ślusarz podczas spotkania z uczestnikami
zawodów finałowych XXXI OWE w siedzibie NBP
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Spotkanie profesora Adama Glapińskiego,
prezesa NBP, z finalistami XXXI OWE

Stało się już tradycją, że uczestnicy zawodów
finałowych kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej mają zaszczyt być gośćmi
Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Spotkanie w siedzibie banku centralnego miało
miejsce 6 kwietnia 2018 roku. Oprócz uczestników wzięli w nim udział również przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Podczas spotkania
Prezes NBP przedstawił szereg interesujących ocen oraz refleksji na temat problemów
społeczno‑gospodarczych kraju i świata, co
spotkało się z żywym zaciekawieniem olim- Prezes NBP, prof. dr hab. Adam Glapiński
pijczyków.
Spotkanie z prezesem Narodowego Banku Pol- prof. Stanisław Owsiak wyraził nadzieję na dalszą
skiego Profesorem Adamem Glapińskim rozpo- owocną współpracę Polskiego Towarzystwa Ekonoczęło się od wystąpień prof. Stanisława Owsiaka, micznego z Narodowym Bankiem Polskim w krzeprzewodniczącego Komitetu Głównego OWE, oraz wieniu wiedzy ekonomicznej.
prof. Bogdana Ślusarza, wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Podkreślali oni Inwestycja w kapitał ludzki
znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w budowaniu wiedzy oraz postaw młodego pokolenia. W raSwoje wystąpienie prof. Adam Glapiński rozpoczął,
mach wspomnianych wystąpień przedstawiona została odnosząc się do podziękowań skierowanych przez
charakterystyka liczbowa XXXI Olimpiady Wiedzy przedmówców. Stwierdził, że instytucja, którą kieEkonomicznej. Zarówno prof. Stanisław Owsiak, ruje, należy do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy
jak i prof. Bogdan Ślusarz podkreślili wielki wkład Ekonomicznej już od jedenastu lat i nie zamierza ze
i pomoc Narodowego Banku Polskiego w kontynuację wspierania tej inicjatywy rezygnować.
Następnie prof. Glapiński odniósł się do zgromatego ważnego przedsięwzięcia edukacyjnego, jakim
jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Prof. Stani- dzonych w sali uczniów, finalistów XXXI Olimpiady
sław Owsiak podkreślił także, że OWE stanowi już Wiedzy Ekonomicznej. – Nie ma nic ważniejszego niż
trwały element funkcjonującego w Narodowym Banku przygotowywanie następnych generacji, żeby rozwiPolskim od wielu lat systemu edukacji ekonomicznej jały naszą Ojczyznę, bo cały rozwój naszego kraju
społeczeństwa. Narodowy Bank Polski jest czołową o ponadtysiącletniej historii opiera się na wybitnych,
instytucją w zakresie popularyzacji wiedzy ekono- energicznych, pracowitych, dobrze wyedukowanych
micznej w naszym kraju, za co należą się szczególne i wychowanych jednostkach – powiedział prof. Adam
wyrazy uznania dla Prezesa NBP oraz kierownictwa Glapiński. Prezes NBP podkreślił, że to jednostki wyDepartamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. Kończąc, bitne, zgrupowane w elity narodów i krajów, pchały
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zawsze świat do przodu. Prof. Glapiński zwrócił jednak uwagę na toczący się spór o konsekwencje tego
„pchania do przodu”. – Trudno powiedzieć, czy ludzie
są bardziej szczęśliwi teraz, czy byli dawniej – powiedział. Zwracając się bezpośrednio do uczniów,
Prezes NBP mówił: – Wśród Was na tej sali siedzi
prawdopodobnie niejeden przyszły prezes, być może
prezes NBP, może siedzi przyszły premier, prezydent, minister finansów. Pośród Was jest też zapewne
przyszły minister, prezes dużej firmy, korporacji, dynamiczny polski przedsiębiorca. Być może niektórzy
z Was zmienią swoje zainteresowania i w innej dziedzinie będą wybitni.
– Polacy należą obecnie do najbardziej przedsiębiorczych nacji w Europie i na świecie, potwierdzają to
badania – zauważył Prezes NBP. Wynika to oczywiście
z różnych czynników, ale też w dużej mierze z systemu
edukacji, z tego, że w Polsce są jeszcze tzw. tradycyjne
rodziny, wychowuje się młodych ludzi. Rodzice dbają
o zrównoważony rozwój dziecka, psychiczny, umysłowy i fizyczny. Uczą tego, że edukacja jest ważna,
że decyduje w dużej mierze o przyszłości, chociaż
oczywiście nie tylko ona – uzasadniał dalej prof. Glapiński. – Edukacja jest najważniejsza – podkreślał.
Zwracając się ponownie bezpośrednio do zgromadzonych w siedzibie NBP uczniów, prof. Adam
Glapiński stwierdził – Wy dobrze wykorzystaliście
lata szkolne, skoro należycie do zgromadzonej tu elity.
Za Wami jest już ten etap sprawdzania. Ogólnie rzecz
biorąc, interesujecie się ekonomią i naukami społecznymi, czyli społeczeństwem, gospodarką, tym, co
jest tak ważne w życiu człowieka i co jest w pewnym
sensie trudne – ocenił.
Następnie prof. Glapiński odniósł się do bieżącego hasła Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej traktującego o wyzwaniach współczesnego rynku pracy.
Rynek pracy jest obecnie zupełnie inny niż ten, który

pamiętamy na przykład sprzed dziesięciu lat, a nawet
pięciu. Dla Was, którzy dorośliście w tym czasie,
z pewnością wydaje się to normalne, ale tak naprawdę
nienaturalna w skali całego świata zachodniego jest
sytuacja, że istnieje prawie pełne zatrudnienie. Nie
dotyczy to wszystkich krajów, w jakichś nadal trwa
bezrobocie, nawet wynoszące kilkadziesiąt procent.
Natomiast w historii cywilizacji zachodniej wzrost
produkcji przemysłowej i tak wysokie zatrudnienie
jest zupełnym ewenementem – podkreślał. Analizując
obecną sytuację, prof. Adam Glapiński odniósł się do
doświadczeń historycznych. – W czasach wiktoriańskich, w połowie XIX wieku, wydawało się, że nastąpił
taki rozwój nauki i cywilizacji, że już tylko do przodu
ten szybki ruch się dokonuje i właściwie wszystko
wynaleziono i wszystkim będzie coraz lepiej. Ten stan
ducha utrzymał się do I wojny światowej. Od tego
czasu już nikt nie wierzy w taki optymistyczny świat –
ocenił. – Nauczona tym doświadczeniem cywilizacja
zachodnia poszła w kierunku rozbudowy ubezpieczeń
społecznych – podkreślał. W latach 50. i 60. XX wieku
społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych i w innych
zachodnich, najbardziej rozwiniętych krajach prezentowały daleko idący optymizm. Zatrudnienie było
bardzo wysokie, a poziom życia rodzin amerykańskich
w latach 60. XX wieku był najwyższy w historii. Dwa
kryzysy naftowe, jakie miały miejsce w latach 70.
ubiegłego stulecia, zrujnowały ten stabilny świat –
tłumaczył. Ponadto Prezes NBP podkreślał znaczenie
II RP w budowaniu światowych standardów dotyczących funkcjonowania rynku pracy.

Ekonomia – teoria a praktyka
W kolejnej części swojego wystąpienia prof. Adam
Glapiński nawiązał do obecnej sytuacji gospodarczej.
Dokonując jej oceny, stwierdził: – Gdyby jeszcze

Uczestnicy zawodów finałowych XXXI OWE podczas spotkania z prezesem NBP
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dziesięć lat temu ktoś zapytał mnie, czy
możliwa będzie w tym roku, 2018, tak
niska stopa bezrobocia i tak niska stopa
inflacji, to odpowiedziałbym, podobnie
jak zapewne liczni eksperci, że nie jest
to możliwe. Stawiając sytuację na rynku
pracy w kontekście dorobku nauki ekonomii dodał, że teorie ekonomii takiej
sytuacji nie brały pod uwagę. Schemat,
który widnieje jeszcze w podręcznikach uczelnianych, pokazuje, że zawsze
działał następujący mechanizm: niskie
bezrobocie – wysoka inflacja, wysokie
bezrobocie – niska inflacja, nigdy inaczej. Prof. Adam Glapiński przypomniał
w tym miejscu nazwisko autora badań
nad relacjami między cenami a rynkiem
pracy – Williama Phillipsa. – Mimo że
miały one walor bardziej edukacyjny niż
empiryczny, według tego schematu prowadzona była cała polityka interwencyjna
banku centralnego i rządu – podkreślił.
Przypominając uczestnikom historię
związku między inflacją a bezrobociem,
prof. Glapiński przywołał interesujący
kazus lat 70. XX wieku, kiedy to po raz
pierwszy zaistniała sytuacja, że i gospodarka była w stagnacji, i bezrobocie duże,
i inflacja duża. Przybliżając uczestnikom Spotkanie uczestników zawodów finałowych XXXI OWE z prezesem NBP
przyczyny tkwiące u podstaw takiej sytuacji, prof. Gla- bezrobocia. – Gospodarka specjalnie nie jest rozpępiński stwierdził – Inflacja wynikała z nagłego wzrostu dzana, rośnie, ale powoli, najwyżej o dwa procent
cen ropy naftowej. Po wojnie Jom Kippur, na Bliskim rocznie w Europie Zachodniej. Polska gospodarka
Wschodzie, kraje naftowe OPEC umówiły się i cenę jest w o wiele lepszej sytuacji – zauważył. Oceniając
tego surowca tak podniosły, że od tej pory tradycyjna bardzo dobrą sytuację Polski, prof. Adam Glapiński
polityka ekonomiczna już się nie sprawdzała. Jak za- mówił – Wzrost gospodarczy wynosi u nas cztery, pięć
uważył prof. Adam Glapiński – Do dzisiaj mamy taką procent, za ostatni kwartał zeszłego roku mamy ponad
nieprzewidywalną gospodarkę. Według jej reguł, sfor- pięcioprocentowy wzrost gospodarczy. Znaczy to, że
mułowanych przez Josepha Schumpetera, gospodarka nasz wspólny budżet, wspólna zasobność o ponad pięć
rozwija się głównie przez innowacje, przez ciągłą procent wzrosła. Płace i wszelkiego rodzaju dochody
ewolucję, stare rozwiązania kulturowe i ekonomiczne bardzo szybko rosną, a inflacja na szczęście pozostaje
upadają i powstają nowe, i nigdy nie jest to płynny na tym samym poziomie. Jest poniżej celu inflacyjnego
proces, a raczej gwałtowny i redukcyjny.
banku centralnego, co stanowi idealną sytuację. Ale
Przedstawiając istotne problemy występujące proszę oczywiście pamiętać, że polska gospodarka
w zakresie prowadzenia w ostatnich latach polityki startuje z niskiego poziomu.
pieniężnej, prof. Adam Glapiński zwrócił uwagę na
kwestię jednoczesnego występowania niskiego bezrobocia i inflacji. – Jak to możliwe, że jest niskie bezrobocie i niska inflacja, jaki to jest typ wzrostu, jak to
jest, że banki centralne „drukują” pieniądze na wielką
skalę, a nie ma inflacji, gdzie są te „wydrukowane”
pieniądze i co z tego wyniknie – pytał prof. Adam
Glapiński. Prezes NBP przytoczył przykład Europejskiego Banku Centralnego, który ciągle zapowiada,
że skończy drukowanie pieniędzy i o kolejny kwartał
przekłada ten moment, bo boi się, że może to wywołać zmniejszenie aktywności gospodarczej i wzrost

Co więcej, prof. Glapiński
ocenił rozwój gospodarczy
w Polsce jako zrównoważony: – Od kilku lat istnieje
w gospodarce równowaga.
Nie ma nigdzie jakiejś niebezpiecznej asymetrii, jakiegoś
zachwiania tej geometrii wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc, gospodarka jest zrównoważona,
nie ma inflacji, jest szybkie
tempo wzrostu i szybki wzrost
wynagrodzeń – oceniał. – Doganiamy szybko rozwinięte
gospodarki, w tym sensie, że
dzisiejszy poziom Niemiec
możemy osiągnąć za kilkadziesiąt lat. Cieszmy się wspólnie z tego, że jakość
życia polepsza się, że polska rodzina może oczekiwać,
iż następny rok będzie lepszy od poprzedniego –
podsumował prof. Glapiński. Szukając przyczyn tak
dobrej sytuacji polskiej gospodarki, zauważył, że jej
przyczyny leżą w ciężkiej i wydajnej pracy Polaków
i ich niezwykłej przedsiębiorczości. Polacy należą,
o czym świadczą ostatnie statystyki, do najbardziej
pracujących narodów, mają też mało czasu wolnego.
Po komunizmie oczekiwania polskich rodzin, a także
następnych pokoleń są wysokie. Ludzie chcą dużo
pracować, bo chcą dojść do godziwych warunków
życia. A ponieważ prawie wszyscy są zatrudnieni, to
efekt jest ogromny. Do tego dochodzą wybitne cechy
polskich przedsiębiorców i pewne cechy rynku – podkreślał. – Jako prezes Narodowego Banku Polskiego
mam ten przywilej, że jestem pierwszym w historii
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prezesem NBP, który na arenie międzynarodowej
o nic nie prosi, o nic nie zabiega. Wcześniej prezesi
NBP czy ministrowie finansów zawsze musieli prosić
albo o przedłużenie spłaty długów, albo o nową pożyczkę, albo jakąś transzę gwarancji czy elastyczną
linię kredytową – podsumował.
Na zakończenie prof. Adam Glapiński mówił również o zasługach, jakie w kwestii budowania kapitału
ludzkiego w Polsce niewątpliwie ma instytucja, którą
reprezentuje. – Narodowy Bank Polski organizuje
liczne konferencje, wspiera edukację i przedsiębiorców, stara się pobudzać polską przedsiębiorczość –
podkreślał. Odnosząc się do hasła przewodniego
XXXI OWE, prof. Adam Glapiński stwierdził, że
to temat, który ze względu na swoją rangę jest jednym z najbardziej badanych w Narodowym Banku
Polskim.


Państwo wobec wyzwań
współczesnego rynku pracy

1. Wstęp
Misją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (OWE)
jest zarówno krzewienie osiągnięć teorii ekonomii i jej
znaczenia dla rozwoju cywilizacyjnego współczesnego
świata, jak i rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania bieżącymi sprawami gospodarczymi kraju, Unii
Europejskiej i pozostałych regionów świata. W ostatnich dekadach obserwujemy przyspieszenie wielu
procesów gospodarczych i społecznych jako skutek
rewolucji informacyjnej, rewolucji technologicznej,
powstania e‑gospodarki, wzrostu znaczenia sektora
finansowego czy umiędzynarodowienia procesów
gospodarczych.
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
z należytą uwagą stara się śledzić debatę teoretyczną
prowadzoną na świecie, jak również analizuje wyzwania bieżącej polityki gospodarczej kraju i świata.
Wyrazem tego są kolejne edycje OWE i zaproponowane uczestnikom hasła przewodnie. Przyjęcie przez
Komitet Główny OWE hasła przewodniego stanowi
doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku polskiej myśli ekonomicznej w wybranej dziedzinie.
Komitet Główny OWE dedykuje uczestnikom artykuł
naukowy publikowany w Biuletynie PTE poświęcony
kolejnej edycji, napisany przez wybitnego specjalistę
w wybranej dziedzinie. Ponadto, podczas zawodów
finałowych odbywających się w Serocku organizowany jest okolicznościowy wykład wygłaszany przez
wybitnych polskich ekonomistów.
W ramach problematyki z zakresu kształtowania
się nierówności dochodowych, która była przewodnim hasłem XXIX edycji, opublikowany został artykuł pt. Nierówności dochodowe jako zagrożenie
dla rozwoju gospodarczego i społecznego1. Wykład
* Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
1 S. Owsiak, Nierówności dochodowe jako zagrożenie
dla rozwoju gospodarczego i społecznego, „Biuletyn PTE”
2015, nr 3 (numer specjalny), s. 21‑32.

nt. „Nierówności ekonomiczne i społeczne” wygłosiła w Serocku 2 kwietnia 2016 r. polska ekonomistka o międzynarodowym prestiżu naukowym –
prof. dr hab. Stanisława Golinowska.
Ostania XXXI edycja OWE była z kolei poświęcona teorii oraz funkcjonowaniu rynku pracy. Pilna
potrzeba zainteresowania młodzieży tą problematyką
wynika nie tylko stąd, że to uczestnicy OWE niebawem trafią na rynek pracy, ale także z uwagi na
obserwowane w ostatnim okresie zaburzenia w jego
funkcjonowaniu. Również w tym przypadku uczestnicy OWE mieli sposobność zapoznać się z polskim
dorobkiem z zakresu teorii rynku pracy w artykule
pt. Wyzwania i dylematy współczesnych rynków pracy2
przedstawionym przez wybitnego specjalistę o międzynarodowej renomie – prof. dr. hab. Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Autor ten wygłosił też w Serocku
w dniu 1 kwietnia 2017 r. wykład związany ściśle
z hasłem przewodnim XXXI edycji OWE nt. „Kontrowersje i dylematy w teorii i polityce rynku pracy:
perspektywa ekonomiczna”.
W wielu ostatnich edycjach OWE klamrą spinającą proponowane uczestnikom zagadnienia ujmowane hasłowo w myśli przewodniej Olimpiady jest
kwestia roli państwa we współczesnej gospodarce.
W celu wyjaśniania i zrozumienia fundamentalnych
relacji między gospodarką (rynkiem) a państwem
Komitet Główny zaproponował Jubileuszową XXX
edycję OWE. Stała się ona znakomitą okazją do syntetycznego ujęcia wielu szczegółowych zagadnień
implikujących funkcjonowanie gospodarki (rynku)
i państwa, które były podejmowane we wcześniejszych edycjach, jak też zagadnień, które pojawią się
w kolejnych edycjach OWE. Problem relacji między państwem a gospodarką także stał się okazją do
przedstawienia dorobku polskiej myśli ekonomicznej w tym obszarze badań. Do napisania artykułu
2 E. Kwiatkowski, Wyzwania i dylematy współczesnych
rynków pracy, „Biuletyn PTE” 2017, nr 3(78), sierpień,
s. 57‑69.
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Stanisław Owsiak *

okolicznościowego pt. Państwo
a gospodarka – fundamentalne
współzależności3 zaproszony został
wybitny polski ekonomista o międzynarodowym uznaniu – członek zwyczajny Polskiej Akademii
Nauk – prof. dr hab. Jerzy Wilkin.
Jubileusz OWE stanowił też znakomitą okazję do przedstawienia
poglądów członków Komitetu
Głównego OWE na rolę państwa
we współczesnej gospodarce. Poglądy te zostały zawarte w monografii pt. Państwo a gospodarka4.
Z wielu interesujących pozycji zawartych w tej pracy na szczególne
wyróżnienie zasługuje praca napisana przez prof. dr. hab. Zdzisława Członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej podczas zawodów
finałowych XXXI OWE, 7 kwietnia 2018 r.
Sadowskiego pt. Szkice o ewolucji
stosunków między rynkiem i państwem i ich obecKomitet Główny OWE wyraża podziękowania Nanym stanie5 – wybitnego polskiego ekonomisty oraz rodowemu Bankowi Polskiemu za wspieranie meryprezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Eko- toryczne i finansowe tego ważnego przedsięwzięcia
edukacyjnego dla pokolenia młodych Polaków.
nomicznego.
Z merytorycznego, a nie tylko prestiżowego punktu
W dalszej części niniejszej pracy przedstawione
widzenia nieocenione wprost znaczenie mają wykłady zostaną niektóre refleksje związane z zagadnieniami,
przedstawiane przez prezesa Narodowego Banku Pol- które były przedmiotem ożywionych dyskusji podczas
skiego podczas tradycyjnych już spotkań z finalistami ostatnich edycji OWE.
OWE. Wykłady te, nawiązujące do przewodniego
hasła Olimpiady, stanowią cenny wkład w debatę nad 2. Nowe argumenty za aktywną rolą
problematyką będącą przedmiotem kolejnych edycji,
państwa w gospodarce
tym cenniejszy, że wygłaszane są przez profesorów
ekonomii z wielkim doświadczeniem praktycznym.
Doświadczenia dotyczące funkcjonowania gospoZ ostatnich takich wydarzeń można wymienić wy- darki rynkowej wskazują, że procesy gospodarcze
kład byłego prezesa Banku Centralnego prof. Marka nie zawsze przebiegają płynnie, harmonijnie, czego
Belki nt. „W ekonomii nie ma prawd absolutnych”6, przykładem był ostatni kryzys finansowy, którego
nawiązujący do debaty o relacji między państwem skutki były i są nadal odczuwalne przez społeczeńa gospodarką. Z kolei prof. Adam Glapiński, aktualny stwa wielu krajów. Nie chodzi przy tym o fakt, że
prezes Narodowego Banku Polskiego, przedstawił gospodarka kapitalistyczna funkcjonowała i funkcjowykład związany z wyzwaniami współczesnego rynku nuje według cykli koniunkturalnych, gdyż jest to impracy nt. „Dobre perspektywy dla gospodarki i mło- manentna cecha mechanizmu rynkowego. W historii
dego pokolenia”7.
gospodarczej świata cykle koniunkturalne są czymś
naturalnym, jednak istotne są przyczyny załamania gospodarki, ich głębokość i skala. To właśnie te
3 J. Wilkin, Państwo a gospodarka – fundamentalne
cechy ostatniego kryzysu wywołanego w sektorze
współzależności, „Biuletyn PTE” 2016, nr 3 (numer spefinansowym zainspirowały do szerszej debaty nad
cjalny), s. 20‑28.
4 Państwo a gospodarka, red. S. Owsiak, Księga Jubileprzyczynami kryzysu. W debacie tej eksponuje się
uszowa z okazji 30‑lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
etyczne aspekty postępowania ludzi, zwłaszcza w sekPolskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
torze finansowym, gdzie nazbyt często występowało
5 Z. Sadowski, Szkice o ewolucji stosunków między rynzjawisko pokusy nadużycia (moral hazard)8. Niewątkiem i państwem i ich obecnym stanie [w:] Państwo a gospopliwie więc wnioski płynące z kryzysu finansowego
darka, red. S. Owsiak, Księga Jubileuszowa z okazji 30‑lecia
jednoznacznie wskazują na potrzebę wzmocnienia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 19‑29.
roli państwa w tym obszarze, co zresztą właściwie
6 M. Belka, W ekonomii nie ma prawd absolutnych,
„Biuletyn PTE” 2016, nr 3 (numer specjalny), s. 4‑9.
7 A. Glapiński, Dobre perspektywy dla gospodarki i młodego pokolenia, „Biuletyn PTE” 2017, nr 3(78), sierpień,
s. 7‑12.

12

Biuletyn PTE nr 3(82). Sierpień 2018

8 Więcej na ten temat np. w: P.H. Dembiński, Etyka
i odpowiedzialność w świecie finansów, Studio Emka, Warszawa 2017.

9 Zagadnieniu nierówności dochodowych poświęcona
była XXIX edycja OWE, w wydanym z tej okazji Biuletynie
PTE relacjonowano to przedsięwzięcie w: S. Owsiak, Nierówności dochodowe zagrożeniem dla rozwoju, „Biuletyn
PTE” 2016, nr 3, s. 16‑18.

rządy poszczególnych krajów. Okazuje się, że także
w odniesieniu do kształtowania się sytuacji na rynku
pracy, problemu bezrobocia, niezbędna jest aktywność
państwa.
Kryzys finansowy zmusił więc do ponownego spojrzenia na rolę państwa w odniesieniu zarówno do jego
aktywności w zakresie alokacji zasobów w gospodarce,
jak i do regulacyjnej (prawotwórczej) i nadzorczej roli
wobec gospodarki, a zwłaszcza sektora finansowego.
Potrzeba zainteresowania uczestników OWE tymi
zagadnieniami wynikała nie tylko z prowadzonej na
te tematy na świecie debaty wśród ekonomistów, ale
także z przyczyn wewnętrznych, chociaż Polska nie
została istotnie dotknięta skutkami kryzysu finansowego. W okresie kryzysu kraj nasz nie miał jeszcze
wysoko rozwiniętych rynków finansowych, na których stosowane byłyby na dużą skalę wyrafinowane
instrumenty finansowe, co spowodowało, że Polska
zrealizowała swoistą „rentę opóźnienia”. Nie bez znaczenia było także to, że nasz kraj w okresie kryzysu
nie należał do strefy euro, prowadził autonomiczną
politykę pieniężną, stosował reżim płynnego kursu
walutowego, co przez deprecjację złotego w tamtym
okresie zwiększało konkurencyjność polskich towarów
i usług. W konsekwencji wystąpiło jedynie zwolnienie
tempa wzrostu, a nie jego załamanie, które w 2009 r.
nastąpiło w pozostałych krajach członkowskich UE.
Pozostawanie w okresie kryzysu poza strefą euro było
wówczas dla Polski korzystne, jednak kwestia terminu
i warunków wstąpienia do strefy euro była i jest nadal
przedmiotem debaty wśród ekonomistów i polityków,
wymaga też zajęcia bardziej wyrazistego stanowiska
przez ekipę sprawującą obecnie władzę. Sprawa jest
o tyle istotna, że wewnątrz Unii Europejskiej pojawiła
się, częściowo urzeczywistniona, koncepcja tworzenia instytucji, w tym finansowych, odrębnych dla
państw należących do strefy euro w celu ich szybszej
integracji.
W przypadku Polski debata nad rolą państwa w gospodarce nabrała też aktualności po 2015 r. z innych
powodów. Wraz ze zmianą ekipy rządzącej zaczęto
preferować model gospodarki, w którym znacznie
większą rolę ma odgrywać własność państwowa.
Według tej doktryny wzrastać powinna rola kapitału
rodzimego w strukturze własnościowej gospodarki,
z większym zaangażowaniem Skarbu Państwa. W tym
obszarze podjęte zostały już wyraźne działania, czego
przykładem może być przejęcie kontroli przez państwo
nad największymi bankami komercyjnymi, zakładami
ubezpieczeniowymi, przedsiębiorstwami o znaczeniu
strategicznym dla gospodarki. Zauważalne jest też
większe zaangażowanie kapitałowe państwa w finansowanie infrastruktury i projektów rozwojowych
(Polski Fundusz Rozwoju). Nie trzeba być odkrywcą,
aby zauważyć, że doktryna ta ma swoich zwolenników
i przeciwników i jest przedmiotem kontrowersji.
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zinterpretowały rządy wielu krajów i instytucje Unii
Europejskiej.
Etyczne aspekty gospodarowania pojawiają się
zresztą w szerszym kontekście, w relacjach człowiek –
środowisko. Relacje te nabierają szczególnej wagi
wobec rabunkowej niekiedy eksploatacji środowiska
(przyrody). Nie negując znaczenia etycznej i ekologicznej edukacji społeczeństwa, piętnowania nieetycznych czy nieekologicznych zachowań podmiotów
systemu gospodarczego, trzeba wyraźnie wskazać na
potrzebę większej aktywności regulacyjnej i monitorującej roli państwa w zakresie wykorzystania zasobów
naturalnych i ochrony środowiska.
Wzrost wydajności pracy i towarzyszący jej wzrost
dochodu narodowego prowokuje do postawienia pytania, w jakim stopniu poszczególne grupy społeczne,
grupy zawodowe, regiony itd. partycypują we wzroście dochodu narodowego (PKB). Pytanie to jest
o tyle zasadne, że z analiz empirycznych wynika, iż
następuje pogłębianie się nierówności dochodowych
i majątkowych w różnych przekrojach9. Zagrażają one
wzrostowi gospodarczemu, pogłębiają zróżnicowanie
sytuacji życiowej znacznej części ludności. Stan taki
jest wynikiem preferowania przez wiele dekad liberalnych wartości przejawiających się m.in. w preferowaniu podatku liniowego lub łagodzeniu progresji w podatkach dochodowych czy dominacji w systemach
podatkowych podatków pośrednich. W konsekwencji
państwo pozbawiało się – w mniejszym lub większym
stopniu – ważnych instrumentów mogących łagodzić
nadmierne zróżnicowanie dochodowe, jako skutek
niesprawności mechanizmu rynkowego. W przypadku
wielu krajów te liberalne koncepcje skutkowały też
uporczywymi deficytami budżetowymi i wzrostem
długu publicznego. Przywrócenie państwu narzędzi
korygujących nadmierne, nieuzasadnione ani ekonomicznie, ani społecznie dysproporcje dochodowe i majątkowe jest więc kolejnym argumentem za nowym
spojrzeniem na funkcje państwa w tych zmieniających
się warunkach.
Kryzys finansowy skutkował spadkiem produkcji niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
chociaż nie tylko tam. Spadkowi produkcji (PKB)
towarzyszył radykalny wzrost bezrobocia, zwłaszcza
w krajach peryferyjnych (Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia). Wprawdzie w ostatnich kilku latach
sytuacja na rynku pracy uległa poprawie, a stopa
bezrobocia spadała, ale nie można zapominać, że
działo się to w znacznym stopniu na skutek działań ratunkowych i stymulacyjnych podjętych przez

W konkluzji można stwierdzić, że w toczącej się
obecnie debacie na temat relacji między państwem
a rynkiem dominuje pogląd, iż negowanie państwa
jako instytucji konstytuującej mechanizm rynkowy
jest bezpodstawne, czy wręcz pozbawione sensu.
Trafnie ujęła to prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – prof. Elżbieta Mączyńska w artykule
pt. Niezbywalne funkcje państwa10. Wyzwaniem dla
ekonomistów i polityków jest natomiast dążenie do
ukształtowania takich relacji między gospodarką
(rynkiem) a państwem, w których ogranicza się niesprawności rynku. Problem polega jednak też na tym,
aby aktywność alokacyjna, regulacyjna, nadzorcza
państwa nie była nadużywana, nie naruszała filozofii
rynku. Konieczność krytycznego podejścia do państwa
wynika też z tego, że jest ono potężnym podmiotem
systemu ekonomicznego, co wyraża się w skali redystrybucji dochodu narodowego (od 30% do 60%
PKB – w zależności od kraju i okresu). W debacie
o roli państwa chodzi więc także o ograniczenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa (nadmiernego fiskalizmu, marnotrawstwa publicznych środków finansowych, nadmiernego drenażu oszczędności
prywatnych), eliminację woluntaryzmu decyzyjnego
w sferze gospodarki publicznej itd.

3. Rynek pracy w ujęciu różnych teorii
ekonomicznych
Z problemem roli państwa w gospodarce wiąże się
ściśle alokacja zasobów pracy w gospodarce. Popyt na
pracę oraz jej podaż w klasycznym ujęciu spotykają
się na rynku. Funkcjonowanie rynku pracy stanowi
centralny, a zarazem newralgiczny element mechanizmu rynkowego w ogóle, gdyż dotyczy ludzi i ich
żywotnych interesów. Co więcej, dane historyczne
pokazują, że wykorzystanie zasobów pracy może
być niepełne, a zewnętrznym tego symptomem jest
bezrobocie. Stopa bezrobocia podlega fluktuacji, co
wynika z cyklicznego charakteru gospodarki rynkowej. Produkcja wzrasta i spada, a w konsekwencji
zmienia się też popyt na pracę. Zasoby pracy, inaczej
niż inne zasoby (kapitał rzeczowy, kapitał finansowy),
mają jednak tę specyficzną wartość, że utrata pracy
wywołuje nie tylko konsekwencje ekonomiczne, ale
również społeczne. Bezrobocie oznacza utratę dochodów, które są podstawą egzystencji ludzi. W takiej sytuacji konieczna może okazać się interwencja
państwa, której celem jest złagodzenie negatywnych
skutków bezrobocia ze względów społecznych. Fakt
ten został dostrzeżony jeszcze pod koniec XIX w.,
10 E. Mączyńska, Niezbywalne funkcje państwa – refleksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pt. „Złowić
frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa”, „Biuletyn PTE”
2017, nr 3(78), sierpień, s. 49‑56.
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kiedy to państwo w Niemczech za czasów kanclerza
Bismarcka na szerszą skalę wprowadziło socjalny pakiet ochrony dla ludzi pozostających bez pracy. Ingerencja państwa w rynek pracy ma, co ważne, nie tylko
wymiar społeczny, lecz także ekonomiczny. Wzrost
bezrobocia oznacza z reguły spadek zagregowanego
popytu w gospodarce, który stanowi koło zamachowe
wzrostu gospodarczego. Wypłacane zasiłki z funduszy
publicznych zmniejszają tempo spadku popytu zagregowanego. W teorii ekonomii ten rodzaj aktywności
państwa najczęściej wiąże się z działaniami na rzecz
stabilizacji koniunktury, ograniczania amplitudy wahań
cyklu koniunkturalnego. Nie trzeba dodawać, że i ten
rodzaj aktywności państwa jest dyskusyjny. W skrajnie
liberalnym podejściu do gospodarki wzrost czy spadek
bezrobocia traktowany jest jako mechanizm oczyszczający gospodarkę z przedsiębiorstw pracujących
nieefektywnie. W takim podejściu zmiany na rynku
pracy są nieuniknione, gdyż w ich wyniku nastąpić
ma – po przejściowym spadku – bardziej efektywne
wykorzystanie zasobów pracy przez tych przedsiębiorców, którzy lepiej i efektywniej dostosowują produkcję
do potrzeb i oczekiwań klientów. Argumentów tych nie
można lekceważyć, gdyż wysokie bezrobocie, okres
kształtowania się nowej struktury gospodarki może
potrwać dłużej, co implikuje pytanie o towarzyszące
tym zjawiskom pogarszające się warunki życia nieraz
znacznej części społeczeństwa. Jeżeli więc przyjąć,
że mechanizm rynkowy jest sposobem na optymalną
alokację zasobów pracy żywej, to jednak nie można nie
zauważyć, że na rynku pracy pojawiają się zjawiska,
które istotnie zakłócać mogą funkcjonowanie tego
mechanizmu. Wymienić tutaj można szokowe zmiany
w technologii wytwarzania, które powodują dotkliwy
spadek popytu na pracę żywą, migrację ludności, postępujące wyraźne zmiany demograficzne, czyli mniejszą dzietność rodzin, starzejące się społeczeństwo, co
skutkuje zmniejszeniem podaży rąk do pracy. Przytoczone przykładowo czynniki mogą zmieniać istotnie
sytuację na rynku pracy. Nie kwestionując więc tego,
że w podstawowym zakresie to mechanizm rynkowy
kształtuje poziom zatrudnienia, poziom i strukturę
płac, a w konsekwencji sposób wykorzystania zasobów
pracy, nie można też odmówić regulacyjnej i ochronnej
roli państwa w odniesieniu do rynku pracy.
Przedstawione wcześniej wybrane obszary aktywności państwa w stosunku do gospodarki i wiele
kontrowersji wokół relacji między rynkiem a państwem, wyostrzonych doświadczeniami wyniesionymi
z ostatniego kryzysu finansowego, prowokują do postawienia pytania, czy ekonomia tzw. głównego nurtu
jest w stanie wyczerpująco wyjaśnić i uzasadnić taki,
a nie inny przebieg realnie zachodzących procesów.
Wątpliwości takie pojawiają się także w odniesieniu do rynku pracy, gdyż zalecenia neoklasycznej
ekonomii są diametralnie różne od ekonomii nurtu

gdyż nie w każdej sytuacji weryfikuje się wymienność
między inflacją a bezrobociem. Sytuacja taka wystąpiła na przykład w okresie wspomnianej stagflacji.
Ciekawe są najnowsze doświadczenia wielu krajów
Unii Europejskiej, zwłaszcza strefy euro, a spoza tej
strefy np. Polski i Czech, odnośnie do wymienności
inflacji i bezrobocia. Okazało się bowiem, że od niemal
dziesięciu lat w krajach tych utrzymywała się niska
inflacja (pojawiła się nawet deflacja) przy spadającym
bezrobociu – z jednej strony, i relatywnie wysokich
stopach wzrostu gospodarczego – z drugiej. Okres
występowania tych zjawisk jest, rzecz jasna, zbyt
krótki, aby wyprowadzać kategoryczne wnioski, ale
niewątpliwie interesujący z punktu widzenia debaty
z zakresu teorii rynku pracy i bezrobocia.
Ze względu na ramy tej publikacji nie przybliżamy
innych teorii bezrobocia, które pojawiały się w ostatnich dekadach. Poprzestaniemy zatem na wzmiankowaniu o ich istnieniu. Chodzi tutaj zwłaszcza
o teorię naturalnej stopy bezrobocia sformułowaną
przez E.S. Phelpsa i M. Friedmana, wpisującą się
nurt neoklasycznej ekonomii. Zgodnie z poglądami
tych ekonomistów w gospodarce istnieje pewna część
ludności zaliczanej do aktywnej zawodowo, która
jednak – z różnych przyczyn – nie jest zainteresowana podejmowaniem pracy. W tej sytuacji środki
polityki makroekonomicznej nie mają uzasadnienia,
zwłaszcza w krótkim okresie, gdyż są mało skuteczne,
a w długim wywołują inflację. Kolejna teoria rynku
pracy jest związana z takimi nazwiskami jak R. Layard, S. Nickelli, R. Jackman, którzy sformułowali
koncepcję NAIRU (Non‑Accelerating Inflation Rate
of Unemployment). Koncepcja NAIRU jest obecnie
używana w analizach stanu i perspektyw gospodarki,
czyli produkcji potencjalnej, w powiązaniu z inflacją,
wydajnością pracy oraz czynnikami demograficznymi11. Badania nad NAIRU prowadzone są także
w Polsce12. Podejście to jest bliskie ekonomii neokeynesowskiej w tym sensie, że w kształtowaniu
równowagi na rynku pracy wymienieni ekonomiści
dostrzegli miejsce do aktywnej roli (polityki) państwa.
Na warunki równowagi na rynku pracy wpływa nie
tylko podaż pracy, ale także jej wydajność, wysokość
11 Koncepcja NAIRU związana jest z produkcją potencjalną, która definiowana jest jako poziom produkcji, który
gospodarka może wytworzyć przy stałej stopie inflacji.
Chociaż gospodarka może tymczasowo wyprodukować
więcej niż potencjalny poziom produkcji, to dzieje się to
kosztem rosnącej inflacji. Potencjalna produkcja zależy od
zasobów kapitałowych, potencjalnej siły roboczej (która
zależy od czynników demograficznych i stóp uczestnictwa), stopy bezrobocia przy nieprzyspieszającej inflacji
(NAIRU) i poziomu wydajności pracy – definicja OECD
w Economic Outlook.
12 J. Socha, W. Wojciechowski, Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce, „Bank i Kredyt”
2004, marzec, s. 4‑15.
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keynesowskiego, a słabe strony obydwu koncepcji
w odniesieniu do rynku pracy dały asumpt do dalszych
poszukiwań warunków równowagi na tym rynku.
Sytuację komplikują różne doświadczenia poszczególnych krajów w różnych okresach, w przypadku
których uznane teorie w odniesieniu do rynku pracy
bywały zawodne.
W ekonomii neoklasycznej alokacja zasobów pracy
dokonuje się przez niezakłócony z zewnątrz mechanizm rynkowy, który zapewnia pełne zatrudnienie
przy stanie równowagi między popytem na pracę a jej
podażą, przy danych płacach realnych. Nadwyżka
podaży pracy (bezrobocie), jeżeli się pojawi, ma zostać wchłonięta przez rynek poprzez obniżenie płac.
W ekonomii neoklasycznej negowana jest jakakolwiek
interwencja państwa w rynek pracy, gdyż zakłóca ona
funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. Interwencja
ta może polegać na ustalaniu przez państwo zasiłków
dla bezrobotnych, ustalaniu płacy minimalnej, innych
warunków narzucanym pracownikom lub pracodawcom przy zawieraniu umów.
Wielki kryzys z lat 30. XX w. stał się podstawą
zakwestionowania podejścia neoklasyków do rynku
pracy i bezrobocia. W teorii i praktyce dokonała się,
za sprawą J.M. Keynesa, rewolucja w myśli ekonomicznej. Keynes oraz jego zwolennicy twierdzili,
że mechanizm rynkowy nie jest w stanie zapewnić
gospodarce pełnego zatrudnienia, gdyż – upraszczając – gospodarka jest ograniczana popytem. W konsekwencji przedsiębiorstwa, wykluczając produkcję
„na magazyn”, dokonują zmniejszenia i redukcji zatrudnienia. Ekonomia neokeyensowska zaleca więc
„uzupełnianie” popytu zagregowanego instrumentami polityki fiskalnej, czyli pobudzanie produkcji,
zatrudnienia przez zwiększone wydatki publiczne,
które mogą nawet prowadzić do przejściowych
deficytów budżetowych. Dorobek nurtu ekonomii
keynesowskiej w zakresie pobudzania gospodarki
i zatrudnienia poprzez zagregowany popyt straciły
na znaczeniu wobec zjawiska stagflacji w latach 70.
ubiegłego wieku w krajach wysoko rozwiniętych.
Jednakże odejście od ekonomii neokeynesowskiej
do ekonomii podaży, w której zalecano stosowanie
instrumentów monetarnych (stopa procentowa, regulowanie podaży pieniądza), przyniosło także rozczarowania. Stało się to przyczyną poszukiwań innych
kierunków w badaniach nad bezrobociem. Chodzi
tutaj o pogłębione rozważania i analizy empiryczne
nad wymiennością inflacji i bezrobocia, co wyjaśniano
za pomocą sformułowanej jeszcze pod koniec lat 50.
krzywej Philipsa (od nazwiska A.W. Philipsa), zgodnie
z którą zalecane przez Keynesa środki polityki makroekonomicznej mogły być skuteczne w zwalczaniu
bezrobocia, ale działania te groziły wzrostem inflacji.
Okazało się jednak, że także ta skądinąd atrakcyjna
poznawczo i praktycznie koncepcja była zawodna,

Tabela 1. Stopa bezrobocia w wybranych krajach
Unii Europejskiej w latach 2007–2017
Kraj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UE‑28

7,2

7,0

9,0

9,6

9,7

10,5

10,9

10,2

9,4

8,6

7,6

Bułgaria

6,9

5,6

6,8

10,3

11,3

12,3

13,0

11,4

9,2

7,6

6,2

Cypr

3,9

3,7

5,4

6,3

7,9

11,9

15,9

16,1

15,0

13,0

11,1

Grecja

8,4

7,8

9,6

12,7

17,9

24,5

27,5

26,5

24,9

23,6

21,5

Hiszpania

8,2

11,3

17,9

19,9

21,4

24,8

26,1

24,5

22,1

19,6

17,2

Irlandia

5,0

6,8

12,6

14,6

15,4

15,5

13,8

11,9

10,0

8,4

6,7

Litwa

4,3

5,8

13,8

17,8

15,4

13,4

11,8

10,7

9,1

7,9

7,1

Łotwa

6,1

7,7

17,5

19,5

16,2

15,0

11,9

10,8

9,9

9,6

8,7

Polska

9,6

7,1

8,1

9,7

9,7

10,1

10,3

9,0

7,5

6,2

4,9

Portugalia

9,1

8,8

10,7

12,0

12,9

15,8

16,4

14,1

12,6

11,2

9,0

Włochy

6,1

6,7

7,7

8,4

8,4

10,7

12,1

12,7

11,9

11,7

11,2

Źródło: dane Eurostatu.

Tabela 2. Stopa zatrudnienia młodych osób w wybranych
krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2017
Kraj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UE‑28

65,5

65,7

62,8

61,7

61,2

60,1

59,5

60,2

61,4

62,6

63,9

Bułgaria

59,4

61,9

57,8

54,1

50,5

49,9

48,5

50,0

52,0

51,1

56,3

Cypr

74,8

74,1

71,9

70,6

67,4

63,3

58,3

60,5

59,9

60,5

62,6

Grecja

57,7

58,0

57,3

53,5

46,4

40,2

36,7

38,3

40,3

41,0

42,2

Hiszpania

69,4

66,2

57,7

54,7

51,7

46,9

44,6

45,7

47,1

48,6

51,4

Irlandia

81,7

77,7

68,5

63,8

61,3

61,4

63,6

64,4

66,3

70,0

70,2

Litwa

62,1

61,8

55,9

50,7

52,2

55,7

58,4

62,5

64,3

66,1

67,3

Łotwa

70,1

71,0

57,2

56,0

57,6

60,8

62,2

65,1

67,5

67,7

70,7

Polska

58,6

62,0

61,5

59,9

59,1

58,6

58,1

60,2

61,1

64,2

65,9

Portugalia

66,4

67,7

65,1

61,8

60,8

56,1

52,9

55,1

56,5

57,8

62,2

Włochy

53,5

53,4

49,9

47,5

46,7

45,1

41,0

40,0

40,3

42,1

42,7

Źródło: dane Eurostatu.

Tabela 3. Stopa wzrostu PKB w ujęciu realnym w wybranych
krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2017
Kraj

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

UE‑28

3,1

0,5

–4,3

2,1

1,8

–0,4

0,3

1,7

2,3

1,9

2,4

Bułgaria

7,3

6,0

–3,6

1,3

1,9

0,0

0,9

1,3

3,6

3,9

3,6

Cypr

4,8

3,9

–1,8

Grecja

3,3

–0,3

Hiszpania

3,8

Irlandia

5,3

1,3

0,3

–3,1

–5,9

–1,4

2,0

3,4

3,9

–4,3 –5,5

–9,1

–7,3

–3,2

0,7

–0,3

–0,2

1,4

1,1

–3,6

0,0

–1,0

–2,9

–1,7

1,4

3,4

3,3

3,1

–4,4

–5,0

1,9

3,7

0,2

1,3

8,8

25,1

5,0

7,2

2,6 –14,8

1,6

6,0

3,8

3,5

3,5

2,0

2,3

3,8

–3,5 –14,4 –3,9

6,4

4,0

2,4

1,9

3,0

2,2

4,5

Litwa

11,1

Łotwa

10,0

Polska

7,0

4,2    2,8

3,6

5,0

1,6

1,4

3,3

3,8

3,0

4,6

Portugalia

2,5

0,2

–3,0

1,9

–1,8

–4,0

–1,1

0,9

1,8

1,6

2,7

Włochy

1,5

–1,1

–5,5

1,7

0,6

–2,8

–1,7

0,1

1,0

0,9

1,5

Źródło: dane Eurostatu.
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zasiłków dla bezrobotnych czy funkcjonowanie systemu pośrednictwa
pracy. W przypadku strukturalnej nierównowagi pracy zadaniem państwa
jest tworzenie warunków do większej
mobilności pracowników w przekroju
sektorowym, przestrzennym13.

4. Empiryczne przesłanki
aktywności państwa
wobec rynku pracy
Przegląd, z konieczności skrótowy,
głównych teorii ekonomicznych rynku
pracy, a także stan badań empirycznych
w tym obszarze pozwalają stwierdzić,
że minimalizowanie roli państwa w zakresie zjawisk zachodzących na rynku
pracy należy uznać za anachroniczne.
Co więcej, ewolucja teorii bezrobocia
wskazuje wyraźnie na rosnącą rolę
państwa w tej dziedzinie, chociaż zauważalne jest wyraźnie inne rozłożenie
akcentów w tej aktywności państwa.
Istota zmian polega na tym, że tradycyjnie zalecane środki pobudzania
gospodarki od strony popytu są, lub powinny być, łączone z wykorzystaniem
aktywnych form walki z bezrobociem.
Pobudzanie popytu w gospodarce, albo
ograniczanie jego spadku, wiązane jest
z aktywnymi formami oddziaływania
na równowagę na rynku pracy. Chodzi
tutaj o dobrze adresowane wydatki na
walkę z bezrobociem w powiązaniu
ze zmianami jakościowymi na rynku
pracy, takimi jak: przekwalifikowanie
pracowników, zachęty do podejmowania pracy w innych regionach (miastach), w których występuje niedobór
pracowników, wspomaganie kształcenia
ustawicznego, przekwalifikowywania,
podejmowania własnej działalności gospodarczej przez bezrobotnych itd.14
13 Syntetyczny i wielce pożyteczny
przegląd teorii bezrobocia można znaleźć
w: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Polityka
państwa wobec rynku pracy: idee i rzeczywistość, „Polityka Społeczna” 2010,
nr 5‑6, s. 1‑7.
14 Szersze omówienie nowoczesnych
form i metod walki z bezrobociem w:
E. Kryńska, E. Kwiatkowski, op.cit.
Zob. też: I. Ostoj, Formalne i nieformalne
instytucje rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2012.
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O realnych, a nie hipotetycznych Tabela 4. Saldo budżetowe sektora general government (% PKB)
zagrożeniach dla społeczeństwa i goKraj
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
spodarki, świadczących o niespraw- UE‑28
–0,9 –2,5 –6,6 –6,4 –4,6 –4,3 –3,3 –2,9 –2,3 –1,6 –1,0
ności mechanizmu rynkowego, także
Bułgaria
1,1    1,6 –4,1 –3,1 –2,0 –0,3 –0,4 –5,5 –1,6
0,2
0,9
w odniesieniu do rynku pracy, mówią
Cypr
3,2    0,9 –5,4 –4,7 –5,7 –5,6 –5,1 –9,0 –1,3
0,3
1,8
dane zawarte w tabeli 1. Do analizy
Grecja
–6,7
–10,2
–15,1
–11,2
–10,3
–8,9
–13,2
–3,6
–5,7
0,6
0,8
wybrano kraje, które w największym
stopniu objęte zostały skutkami Hiszpania 1,9 –4,4 –11,0 –9,4 –9,6 –10,5 –7,0 –6,0 –5,3 –4,5 –3,1
ostatniego kryzysu finansowego. Irlandia
0,3 –7,0 –13,8 –32,1 –12,7 –8,0 –6,1 –3,6 –1,9 –0,5 –0,3
Nie dotyczy to, jak już wspomniano, Litwa
–0,8 –3,1 –9,1 –6,9 –8,9 –3,1 –2,6 –0,6 –0,2
0,3
0,5
Polski, w przypadku której nie nastą- Łotwa
–0,5 –4,2 –9,1 –8,7 –4,3 –1,2 –1,2 –1,5 –1,4
0,1 –0,5
piło załamanie produkcji. Jednakże
Polska
–1,9 –3,6 –7,3 –7,3 –4,8 –3,7 –4,1 –3,6 –2,6 –2,3 –1,7
skutki kryzysu finansowego w całej
Portugalia –3,0 –3,8 –9,8 –11,2 –7,4 –5,7 –4,8 –7,2 –4,4 –2,0 –3,0
UE oraz w krajach, z którymi gospo–1,5 –2,6 –5,2 –4,2 –3,7 –2,9 –2,9 –3,0 –2,6 –2,5 –2,3
darka polska jest powiązana w naj- Włochy
większym stopniu (Niemcy, Francja, Źródło: baza danych Eurostatu (12.08.2018).
Wielka Brytania), wywarły wpływ na
jej gospodarkę oraz na stan finansów 200,0
180,0
publicznych.
Unia Europejska
W tabeli 1 przedstawiona została 160,0
Bułgaria
stopa bezrobocia w wybranych krajach 140,0
Cypr
Grecja
w latach 2007–2017. W danych tych 120,0
Hiszpania
zwraca uwagę fakt istotnego wzrostu 100,0
Irlandia
bezrobocia na skutek kryzysu finan- 80,0
Litwa
Łotwa
sowego w UE‑28.
60,0
Polska
Problem jednak nie polegał tylko 40,0
Portugalia
na tym, że bezrobocie wzrosło 20,0
Włochy
w całej UE, ale również na tym, że
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
w niektórych krajach miało ono katastrofalny wymiar. Chodzi tu zwłaszcza Rysunek 1. Dług publiczny w wybranych krajach
o takie kraje, jak: Grecja, Hiszpania, Unii Europejskiej w latach 2007–2017 (% PKB)
Portugalia, Łotwa i Litwa. Ogólnie Źródło: dane Eurostatu (12.08.2018).
można stwierdzić, że słabą odporność
na kryzys, mierzony stopą bezrobocia,
300 000
wykazywały różne kraje, a więc za250 000
równo kraje starej UE, jak i kraje, które
dołączyły do niej w 2004 r. i później,
200 000
kraje należące do strefy euro, ale rów150 000
nież kraje pozostające poza tą strefą.
Cechą charakterystyczną większości
100 000
krajów dotkniętych bezrobociem był
50 000
jego strukturalny charakter, zwłaszcza
ze względu na wiek. W tabeli 2 przed0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
stawiona została stopa zatrudnienia
emigracja 35 480 30 140 229 320 218 126 265 798 275 603 276 446 268 299 258 837 236 441
ludzi młodych w wieku 20–29 lat.
imigracja 14 995 15 275 189 166 155 131 157 059 217 546 220 311 222 275 218 147 208 302
W niektórych krajach, takich jak
Grecja, Włochy, Hiszpania czy Buł- Rysunek 2. Zjawisko migracji w Polsce w latach 2007–2016
garia, sytuacja młodych bezrobotnych Źródło: dane Eurostatu (12.08.2018).
zdecydowanie odstawała od średniej
unijnej. Charakterystyczne też jest to, że zarówno
Symptomem zawodności mechanizmu rynkowego
w przypadku średniej wysokiej stopy bezrobocia, jak i negatywnych skutków kryzysu finansowego dla reteż niskiej stopy zatrudnienia młodych osób ta nieko- alnej sfery gospodarki są zmiany wielkości produkrzystna sytuacja utrzymywała się w wymienionych cji (PKB) w ujęciu realnym. Stosowne dane dla wykrajach przez dłuższy okres. W niektórych krajach, branych krajów zostały zaprezentowane w tabeli 3.
Z tabeli 3 wynika, że dla UE‑28 krytyczny okazał
zwłaszcza w Hiszpanii i Grecji, sytuacja taka nadal
się rok 2009, w którym stopa wzrostu PKB przyjęła
panuje.

niepokojąco wysokie ujemne wartości (–4,3) w porównaniu z poprzednim rokiem, a w niektórych krajach (Łotwa, Litwa) przybrała katastrofalne rozmiary.
Zwraca uwagę fakt, że załamanie wzrostu gospodarczego nastąpiło także w dużych gospodarkach, takich
jak Niemcy, Francja (w stopniu zbliżonym do średniej
unijnej) czy Hiszpania.
Niezaangażowanie się rządów (państwa) w opanowanie sytuacji na rynku pracy i szerzej – w gospodarce
i sferze społecznej groziłoby trudnymi do wyobrażenia
konsekwencjami. Podjęte zostały środki polityki makroekonomicznej typowe dla neokeynesowskiej myśli
ekonomicznej. Chodziło o pobudzanie zagregowanego
popytu poprzez wzrost wydatków publicznych, chociaż odbywało się to kosztem wzrastających deficytów budżetowych i przyrostu długu publicznego, co
przedstawia tabela 4 oraz rysunek 1.
Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że
w UE‑28 w latach 2009–2013 deficyt budżetowy
utrzymywał się powyżej wartości referencyjnej zawartej w traktacie z Maastricht, a w latach 2009–2010
była ona przekroczona ponad dwukrotnie, przy czym
w niektórych krajach poziom deficytów budżetowych
był rażąco wysoki. W związku z danymi zawartymi
w tabeli 4 nasuwa się refleksja, że zdecydowana
większość krajów UE (także niewymienionych
w tabeli 4) nie zastosowała restrykcyjnej polityki
fiskalnej, akceptując – w imię stabilizacji finansowej
gospodarki, pobudzania produkcji, walki z bezrobociem – przejściowo wysokie deficyty budżetowe.
Innymi słowy, zrównoważony budżet nie stanowił egzogenicznego celu polityki państwa w latach kryzysu.
Podejście takie przyniosło oczekiwane rezultaty,
gdyż w miarę upływu czasu stan gospodarki poprawiał się, bezrobocie malało, a deficyty budżetowe
zaczęły podążać jeśli nie w kierunku równowagi,
to na pewno w kierunku spełnienia wartości referencyjnej (3% PKB). Podobnie sytuacja wyglądała
z długiem publicznym, który po silnym wzroście na
skutek wysokich deficytów budżetowych w ostatnich latach albo zaczął się stabilizować, albo spadać
(rysunek 1).
Stosowane równocześnie z narzędziami polityki
fiskalnej środki polityki pieniężnej, polegające na
radykalnej obniżce stóp procentowych oraz tzw. luzowaniu ilościowym, nie dawały silniejszego impulsu dla wzrostu popytu poprzez kanał kredytowy.
Polityka pieniężna banków centralnych przyczyniła
się natomiast do utrzymania płynności finansowej
sektora finansowego i szerzej – gospodarki, jak też
stopniowego przywracania zaufania podmiotów systemu ekonomicznego do sektora bankowego (finansowego).
W przypadku Polski zjawiskiem, które miało
i nadal ma wpływ na sytuację na rynku pracy, była
wzmożona migracja ludności po otwarciu rynków
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pracy Unii Europejskiej, głównie do Wielkiej Brytanii, Irlandii. Niemiec i Francji15. W początkowym
okresie po wstąpieniu naszego kraju do UE sytuacja na rynku pracy była niekorzystna ze względu
na stosunkowo wysoką stopę bezrobocia. Stąd też
emigracja zarobkowa do krajów starej UE, które
otwierały stopniowo rynki pracy, była zjawiskiem
korzystnym. Jednak wraz z powrotem gospodarki na
wyższą niż w latach kryzysu ścieżkę wzrostu emigracja zarobkowa zaczęła wywoływać ujemne skutki.
Przedsiębiorstwa i instytucje (np. szpitale) zaczęły
napotykać barierę zatrudnienia. Chodzi zwłaszcza
o braki pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Z kolei polski rynek pracy jest w znacznym stopniu
zasilany imigrantami z krajów zza wschodniej granicy. Procesy te miały po części charakter żywiołowy,
co przejawiało się m.in. nielegalnym zatrudnianiem,
nadużywaniem pozycji pracodawcy w stosunku do
pracowników, niekorzystnymi warunkami zatrudnienia itp.16
Skala zjawiska emigracji i imigracji w Polsce w latach 2007–2017 została przedstawiona na rysunku 2.
Analiza tego zjawiska wykracza poza ramy niniejszej
pracy, ale można stwierdzić, że ze względu na jego
skalę nie pozostawało ono bez wpływu na funkcjonowanie rynku pracy. W takiej sytuacji trudno byłoby
oczekiwać bierności państwa, jakkolwiek podstawowe relacje między popytem na pracę i jej podażą
kształtowane są przez rynek. W debacie o rynku pracy
oraz roli państwa w tym obszarze warto więc podkreślić, że rynek pracy funkcjonuje inaczej w warunkach
gospodarki zamkniętej niż w warunkach gospodarki
otwartej, z czym mamy do czynienia w Polsce co
najmniej od dziesięciu lat. W takiej sytuacji pojawiają
się nowe zadania dla polityki państwa.
Funkcjonowanie rynku pracy, walka z bezrobociem oraz wspieranie aktywnych form było i jest
nadal jednym z priorytetów Unii Europejskiej w ramach różnych programów wsparcia wzrostu gospodarczego, ograniczania bezrobocia, zwłaszcza wśród
młodszego pokolenia17. Na programy te przeznaczane
są znaczne środki w budżetach UE. Przykładowo
z ogólnej kwoty wydatków budżetu UE na 2015 r.
15 Sytuację polskiego rynku pracy, perspektyw zmian
w podaży pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynników
demograficznych dokładniej przedstawił E. Kwiatkowski
w pracy pt. Wyzwania i dylematy współczesnych rynków
pracy związanej hasłem przewodnim XXXI OWE („Biuletyn PTE” 2017, nr 3(78) sierpień).
16 E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Wpływ prawnej
ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa”
2012, nr 11‑12.
17 Por. T. Dorożyński, Znaczenie funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej dla rynku pracy w Polsce [w:] Wyzwania
gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu Handlu
Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 31.

5. Podsumowanie
Przedstawione rozważania i dane empiryczne nie
miały na celu argumentacji na rzecz aktywności państwa w odniesieniu do gospodarki i rynku, w tym
rynku pracy, lecz wskazanie przesłanek i symptomów
tej obecności. Potrzebę wzmożonego zaangażowania
państwa w gospodarkę wywołał ostatni kryzys. W jego
opanowaniu państwo sięgnęło do narzędzi polityki
gospodarczej zalecanych przez nurt ekonomii neokeynesowskiej19.
W podejściu do gospodarki zwyciężył pragmatyzm, a nie dogmatyzm. Z perspektywy 2018 r. widać,
że wykorzystanie instrumentów fiskalnych, których
skutkiem były przejściowo wysokie deficyty oraz
wzrastający dług publiczny, okazało się skuteczne
w przywracaniu wzrostu gospodarczego oraz spadku
bezrobocia. Polityka fiskalna w latach kryzysu w przypadku wielu krajów członkowskich zweryfikowała
pozytywnie paradoks niezrównoważonego budżetu,
czyli że powrót do równowagi budżetowej wymaga
przejściowego zwiększenia deficytów, a nie dążenia
za wszelką cenę do równowagi budżetowej poprzez
cięcia wydatków20.
Negatywnie zweryfikowana została więc koncepcja
tzw. niekeynesowskich efektów polityki fiskalnej,
w których równowaga budżetowa traktowana jest
jako cel egzogeniczny21. Jej bezrefleksyjne wdrażanie
mogłoby znacznie wydłużyć okres wychodzenia z kryzysu gospodarczego i ograniczania bezrobocia.

18 https://europa.eu/european-union/topics/budget_pl
(data dostępu: 12.08.2018).
19 Ò. Jordà, A.M. Taylor, The Time for Austerity: Estimating the Average Treatment Effect of Fiscal Policy, „NBER
Working Paper”, No. 19414, 2013.
20 M. Blyth, Austerity. The History of a Dangerous Idea,
Oxford University Press, Oxford 2013.
21 S. Owsiak, Niekeynesowskie podejście do gospodarki
i finansów publicznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
2016, nr 294.
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wynoszącej około 145 mld euro aż 12% przeznaczono na „konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. W ramach tych wydatków
finansowana była „inicjatywa na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych”18. Z powyższego przykładu chociażby
można się przekonać, że władze Unii Europejskiej,
które ze szczególnym naciskiem podkreślają znaczenie mechanizmu rynkowego, wolnej konkurencji
oraz jej ochronę dla rozwoju dobrobytu społecznego,
dostrzegają także, że bez wsparcia i monitorowania
rynku pracy efektywne wykorzystanie zasobów pracy
nie jest możliwe.

Stanisław Owsiak *

Przebieg XXXI Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej pod hasłem
„Wyzwania współczesnego rynku pracy”

Zawody finałowe XXXI OWE, 8 kwietnia 2018 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana
corocznie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej od roku
szkolnego 1987/1988. Przyczynia się ona do rozwijania zainteresowania uczniów wiedzą ekonomiczną
i sprzyja wyłanianiu talentów.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce
oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady pozwala zarówno na sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej,
jak i sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia.
Każda edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
organizowana jest pod innym hasłem przewodnim,
dostosowanym do aktualnych problemów ekonomicznych Polski i świata. W bieżącym roku szkolnym
Olimpiada przeprowadzana była pod hasłem: „Wyzwania współczesnego rynku pracy” i została objęta
* Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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honorowym patronatem Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zakwalifikowanie do udziału
w zawodach wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu.
Do udziału w zawodach XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło
się łącznie 10 367 uczniów z 747
szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku
szkolnym 1987/1988, wzięło w niej
udział blisko 330 tys. uczniów szkół
ponadgimnazjalnych.
Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone
we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu
8 listopada 2017 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) XXXI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 12 stycznia 2018 r.
Do tego etapu zakwalifikowanych zostało łącznie 856
najlepszych uczestników z 285 szkół, którzy zostali
wyłonieni w zawodach szkolnych.
Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet
Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów z 52 szkół. Odbyły się one
7 i 8 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo
‑Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy.
W przeddzień zawodów centralnych – 6 kwietnia 2018 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali
się z prof. dr. hab. Adamem Glapińskim – prezesem
Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie 7 kwietnia 2018 r. prof. dr hab. Eugeniusz

Kwiatkowski wygłosił wykład dla młodzieży i ich
opiekunów nt. „Kontrowersje i dylematy w teorii
i polityce rynku pracy: perspektywa ekonomiczna”.
Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także
okazję podyskutować z Jakubem Stasikiem, zwycięzcą
XXVI edycji OWE, a obecnie analitykiem rynków
finansowych w domu maklerskim
X‑Trade Brokers.
Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter
egzaminu pisemnego. Następnego
dnia 55 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do
części ustnej zawodów.
XXXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Krzysztof Kropidłowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy.
Drugie miejsce zajął Daniel
Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.
Na trzecim miejscu znalazła się
Aleksandra Dagil z XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica
w Warszawie.
W wyniku dwudniowych finałów
wyłoniono 30 laureatów z 24 szkół.
Pełną listę laureatów i finalistów
XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie
internetowej owe.pte.pl.
Najlepszymi szkołami w XXXI
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (4 laureatów, 6 finalistów)
oraz VI Liceum Ogólnokształcące Zawody finałowe XXXI OWE, 7 kwietnia 2018 r.
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im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (1 laureat, 2 finalistów).
Uroczyste zakończenie XXXI Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich
opiekunów naukowych odbyło się 3 lipca 2018 r.
w Warszawie w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii. Gospodarzem spotkania był podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński. Ponadto w uroczystym
zakończeniu udział wzięli dyrektorzy najlepszych
szkół oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady.
Nagrody Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii otrzymali:
• Krzysztof Kropidłowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy – zwycięzca XXXI Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej,
• Daniel Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni –
zdobywca II miejsca,
• Aleksandra Dagil z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie – laureatka
III miejsca.

są zamieszczone w informatorze
o XXXII Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej oraz na stronie internetowej Olimpiady.
Do pomyślnej realizacji tak
wielkiego przedsięwzięcia, jakim
jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół
oraz nauczycieli przedmiotów
ekonomicznych i pokrewnych,
którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież
do Olimpiady i byli głównymi
organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady
Zwycięzcy XXXI OWE (od lewej): Daniel Chrościcki z III Liceum Ogólnokształcą- Wiedzy Ekonomicznej stara się
cego im. Marynarki Wojennej RP w Gdańsku – II miejsce, Krzysztof Kropidłowski również doceniać zaangażowaz VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy – I miejsce, nie i poniesiony trud nauczycieli
Aleksandra Dagil z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie – przygotowujących uczniów do
III miejsce
uczestnictwa w Olimpiadzie.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę prezesa Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spo- pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonotkaniu wszyscy laureaci XXXI Olimpiady Wiedzy micznej.
Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy,
Warto podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towanagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród rzyszy wiele działań o charakterze edukacyjnym. Są to
dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawonotebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce dów i ich opiekunów naukowych, ale także książki
ekonomicznej oraz staże. Wykaz sponsorów i szcze- o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie
gółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom na zawodach II i III stopnia.

Uroczystość zakończenia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, 3 lipca 2018 r.
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Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie
Przedsiębiorczości i Technologii, warto dodać, że
łączna wartość nagród w XXXI Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej wyniosła ponad 180 tys. zł.
W dniu uroczystego zakończenia XXXI Olimpiady
odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich
opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spotkanie to w interesujący sposób prowadził prezes
Zarządu GPW Marek Dietl.
Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej naszym mecenasom
i partnerom, wśród których należy wymienić:
• Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
• Ministerstwo Edukacji Narodowej,
• Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie,

Uroczystość zakończenia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
w Warszawie, 3 lipca 2018 r.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
C.H. Beck sp. z o.o.,
Formsoft Sp. z o.o.,
Fundację PKO Banku Polskiego,
Mennicę Polską SA,
Narodowy Bank Polski,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych K
 OPIPOL.
Informujemy, że decyzją Komitetu Głównego
XXXII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się pod hasłem „Gospodarka światowa – wolny
handel czy protekcjonizm?”.
Zapraszamy do udziału!


Wizyta laureatów XXXI OWE w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 3 lipca 2018 r.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości
i Technologii Pan Tadeusz Kościński wręcza nagrodę i list
gratulacyjny Krzysztofowi Kropidłowskiemu – zwycięzcy
XXXI OWE, 3 lipca 2018 r.

Charakterystyka uczestników zawodów centralnych OWE
Klasa
I
II
III
IV
SUMA

XXIX
laureat
2
9
19
0
30

finalista
6
17
42
5
70

Edycja OWE
XXX
laureat
finalista
1
4
11
33
18
32
0
1
30
70

XXXI
laureat
2
11
17
0
30

finalista
6
18
43
3
70

Statystyki XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Okręg
podlaski
kujawsko-pomorski
częstochowski
pomorski
śląski
świętokrzyski
małopolski
lubelski
łódzki
warmińsko-mazurski
opolski
wielkopolski
podkarpacki
zachodniopomorski
mazowiecki
dolnośląski
lubuski
Razem

Miasto
Białystok
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Szkoły
Uczestnicy
Wskaźnik
zawody zawody
zawody zawody
zgłoszone
zgłoszeni
laureaci finaliści sukcesu
okręgowe centralne
okręgowe centralne
21
   8
0
   312
22
   0
0
0
0,00%
47
22
4
   672
59
   6
1
5
0,89%
20
11
1
   333
30
   1
0
1
0,30%
46
12
2
   780
61
   8
2
6
1,03%
63
23
3
   630
50
   3
1
2
0,48%
26
11
1
   275
26
   1
0
1
0,36%
68
14
6
   790
56
18
8
10
2,28%
38
   8
3
   632
39
   4
1
3
0,63%
44
21
2
   510
48
   3
1
2
0,59%
34
16
2
   345
30
   2
1
1
0,58%
20
   9
2
   328
31
   3
0
3
0,91%
65
31
2
   902
83
   2
0
2
0,22%
34
14
2
   469
36
   2
0
2
0,43%
29
11
1
   481
38
   4
1
3
0,83%
104
39
18
1 336
103
31
11
20
2,32%
58
19
2
1 029
88
   5
2
3
0,49%
30
16
1
   543
56
   7
1
6
1,29%
747
285
52
10 367
856
100
30
70

Wskaźnik sukcesu to stosunek liczby osób zakwalifikowanych do zawodów centralnych do liczby osób
zgłoszonych w danym okręgu

Miejsce

Lista laureatów X XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

1
2
3
4
5
6

24

Nazwisko
i imię

Szkoła

Krzysztof
Kropidłowski
Daniel
Chrościcki
Aleksandra
Dagil
Przemysław
Karpisz
Michał
Słowik
Michał
Stankiewicz

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
II Społ. Liceum Ogólnokształcące z Oddz.
Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy
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Miasto

Liczba punktów
Część pisemna
Część
Ogółem
Pytanie Zadanie
Test ustna
opisowe analityczne

Bydgoszcz

21

14

39

32

106

Gdynia

19

3

39

33

94

Warszawa

18

6

40

29

93

Kraków

12

11

36

34

93

Chrzanów

14

5

38

34

91

Warszawa

17

12

32

29

90

Miejsce
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Michał
Sobkowiak
Jakub
Waszkiewicz
Wojciech
Rybak
Emilia
Piątkowska
Marek
Łukasik
Andrzej
Pióro
Jakub
Piznal
Michał
Nosek
Jan
Hincz
Kinga
Sposób
Bartosz
Białas
Franciszek
Białek
Mateusz
Marzec
Jan
Guzik
Jakub
Murawski
Dawid
Sula
Jakub
Erdman
Michał
Mglej
Jakub
Klicki
Kacper
Hes
Mateusz
Klencz
Bartosz
Zoła
Alicja
Obrębska
Jan
Dziedzic

Szkoła
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Kazimierza
XXIV Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Zamojskiego
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka
St. Małachowskiego
III Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Westerplatte
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz.
Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Batorego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
XIII Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
nr 81 SGH
Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej‑Curie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego
III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Batorego
I Liceum Ogólnokształcące
im. B. Nowodworskiego
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddz.
Dwujęz. im. A. Frycza Modrzewskiego

Miasto

Liczba punktów
Część pisemna
Część
Ogółem
Pytanie Zadanie
Test ustna
opisowe analityczne

Wrocław

18

8

30

34

90

Olkusz

22

8

34

25

89

Warszawa

19

9

30

30

88

Warszawa

21

0

35

31

87

Płock

18

13

34

21

86

Gdańsk

20

5

30

31

86

Wrocław

25

8

33

19

85

Radom

18

2

32

33

85

Warszawa

19

7

32

26

84

Lublin

22

5

32

25

84

Warszawa

15

4

32

33

84

Kraków

20

7

30

27

84

Wieluń

16

0

35

32

83

Kraków

12

13

29

29

83

Szczecin

17

9

29

28

83

Kraków

12

15

28

28

83

Warszawa

16

7

28

32

83

Sucha
Beskidzka

19

2

32

29

82

Olsztyn

21

10

26

25

82

Zielona
Góra

20

5

24

33

82

Chorzów

17

7

36

21

81

Kraków

15

2

35

29

81

Warszawa

16

5

29

31

81

Warszawa

16

3

29

33

81

Zgodnie z Regulaminem zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pkt 5 i 6 w część C), w przypadku
równej łącznej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników o zwycięstwie (zajęciu I miejsca) decyduje w kolejności:
a) liczba punktów uzyskanych z testu, b) liczba punktów uzyskanych za zadanie analityczne, c) łączna liczba punktów z części
pisemnej zawodów. Powyższe zasady stosuje się również do: ustalenia kolejności miejsc zajętych przez wszystkich laureatów
oraz wskazania trzydziestego – ostatniego – uczestnika zawodów, który uzyskuje tytuł laureata.
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7

Nazwisko
i imię

Miejsce

Lista finalistów X XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba punktów
Nazwisko
i imię

Szkoła

Miasto

Część pisemna
Pytanie Zadanie
Test
opisowe analityczne

Część
Ogółem
ustna

31

Jan
IX Liceum Ogólnokształcące
Zajączkowski im. K. Hoffmanowej

Warszawa

20

8

24

29

81

32

Wiktor
Sarkowicz

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

14

0

35

31

80

33

Adam
Woźniak

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

16

2

33

29

80

34

Maksymilian I Liceum Ogólnokształcące
Kozakowski im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

16

8

31

25

80

35

Wiktor
Skowroński

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
nr 40

Warszawa

18

3

30

29

80

36

Edward
Drzymała

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

19

2

30

29

80

37

Maciej
Strzelczyk

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

20

5

24

31

80

38

Piotr
Wołodko

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdańsk

16

9

23

32

80

39

Agata
Książek

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2
Opole
z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej

16

4

27

32

79

40

Aleksander
Glimasiński

III Liceum Ogólnokształcące
im. płk. Dionizego Czachowskiego

Warszawa

15

0

38

25

78

41

Jakub
Kowalczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego

Przemyśl

22

2

32

22

78

42

Julia
Skrzypczyk

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV

Warszawa

18

5

29

25

77

43

Zuzanna
Grzyb

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz.
Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego

Radom

17

2

29

29

77

44

Norbert
Jurga

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

21

2

25

29

77

45

Maciej
Żurawski

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe –
Technikum nr 17

Katowice

17

7

30

22

76

46

Bartosz
Domański

II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Zamoyskiego

Lublin

21

2

29

24

76

47

Juliusz
Juzaszek

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

13

5

31

26

75

48

Piotr
Nieckarz

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

11

7

29

28

75

49

Wiktor
Kraśnicki

XIII Liceum Ogólnokształcące

Szczecin

16

11

27

21

75

50

Bartosz
Gańko

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV

Warszawa

19

2

29

24

74

51

Paweł
Pelc

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica

Lublin

12

11

26

25

74

52

Hubert
Kubik

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Jana III Sobieskiego

Kraków

18

4

27

24

73

53

Jakub
Wątor

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdańsk

16

7

26

22

71

54

Piotr
Ryłko

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

10

7

30

20

67

26
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Miejsce

Nazwisko
i imię

Szkoła

Miasto

Część pisemna
Pytanie Zadanie
Test
opisowe analityczne

Część
Ogółem
ustna

55

Michał
Jachimiak

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica

Warszawa

15

4

28

18

65

56

Mateusz
Niemczyk

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Batorego

Warszawa

11

5

30

n.d.

46

57

Jakub
Borowy

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika

Warszawa

16

0

30

n.d.

46

58

Jakub
Konończuk

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bojowników o Polskość Mazur

Pisz

17

4

25

n.d.

46

59

Maksymilian XXVII Liceum Ogólnokształcące
Szuba
im. Tadeusza Czackiego

Warszawa

14

4

27

n.d.

45

60

Jakub
Reniec

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz

16

2

27

n.d.

45

61

Kacper
Kortas

II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika

Bydgoszcz

17

2

26

n.d.

45

62

Michał
Malinowski

Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii
Magdaleny

Poznań

19

0

26

n.d.

45

63

Karol
Oleszek

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

14

9

22

n.d.

45

64

Bartosz
Bogucki

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej

Warszawa

20

4

21

n.d.

45

65

Kamil
Polański

XIII Liceum Ogólnokształcące

Szczecin

13

0

31

n.d.

44

66

Michał
Gorczyca

I Liceum Ogólnokształcące
im. B. Nowodworskiego

Kraków

12

2

30

n.d.

44

67

Paweł
Żurek

I Liceum Ogólnokształcące
im. B. Nowodworskiego

Kraków

18

0

26

n.d.

44

68

Jakub
Królak

Liceum Akademickie w Zespole Szkół
UMK

Toruń

15

4

25

n.d.

44

69

Zofia
Smoleń

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

17

2

25

n.d.

44

70

Wojciech
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
Zajączkowski im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

18

2

24

n.d.

44

71

Maciej
Soczyński

V Liceum Ogólnokształcące
im. J. Poniatowskiego

Warszawa

16

6

22

n.d.

44

72

Jędrzej
Brożyna

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdynia

15

4

24

n.d.

43

73

Hubert
Wejman

II Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika

Mielec

17

4

22

n.d.

43

74

Mieszko
Narkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

21

2

20

n.d.

43

75

Juliusz
Syrewicz

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika

Warszawa

14

0

28

n.d.

42

76

Olaf
Łozowski

II Liceum Ogólnokształcące

Poznań

15

0

27

n.d.

42

77

Michał
Miszczuk

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
nr 81 SGH

Warszawa

13

4

25

n.d.

42

78

Natan
Barwiński

VI Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego

Kielce

13

5

24

n.d.

42

79

Emilia
Argasińska

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

16

4

22

n.d.

42

Biuletyn PTE nr 3(82). Sierpień 2018

27

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ


Liczba punktów

Miejsce

Liczba punktów
Nazwisko
i imię

Szkoła

Miasto

Część pisemna
Pytanie Zadanie
Test
opisowe analityczne

Część
Ogółem
ustna

80

Katarzyna
Wardak

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV

Warszawa

17

6

19

n.d.

42

81

Piotr
Rzepecki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Piotrków
Trybunalski

24

0

18

n.d.

42

82

Bartłomiej
Florek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Jana III Sobieskiego

Kraków

16

0

24

n.d.

40

83

Jakub
Wilczek

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2
Opole
z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej

17

0

23

n.d.

40

84

Piotr
Ciszewski

I Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida

Bydgoszcz

16

3

21

n.d.

40

85

Wojciech
Osesek

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz

17

2

21

n.d.

40

86

Piotr
Glinka

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5

Piotrków
Trybunalski

20

0

20

n.d.

40

87

Oskar
Drozda

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego

Zielona Góra

18

3

19

n.d.

40

88

Wojciech
Piotrowski

XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica

Pruszków

14

4

21

n.d.

39

89

Michał
Unicki

Diecezjalne
Liceum Humanistyczne

Nysa

11

0

27

n.d.

38

90

Piotr
Lipiński

XIII Liceum
Ogólnokształcące

Szczecin

15

4

19

n.d.

38

91

Maciej
Giemza

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza

Racibórz

19

4

15

n.d.

38

92

Kamil
Krzyszczyk

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdynia

23

0

14

n.d.

37

93

Tomasz
Marczak

Techniczne Zakłady Naukowe
im. gen. W. Sikorskiego

Częstochowa

14

0

22

n.d.

36

94

Alicja
Zawadzka

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV

Warszawa

17

2

17

n.d.

36

95

Mateusz
Łaszczych

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdynia

13

2

20

n.d.

35

96

Jan
Bugajski

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

Kraków

11

0

23

n.d.

34

97

Maciej
Ekert

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP

Gdynia

15

0

18

n.d.

33

98

Antoni
Krauze

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące
nr 81 SGH

Warszawa

15

0

18

n.d.

33

99

Jędrzej
Miroński

XXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddz.
Warszawa
Dwujęz. im. M. Cervantesa

9

2

19

n.d.

30

100

Wiktor
Zieliński

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica

15

0

15

n.d.

30

Lublin

* – minimum punktów z części pisemnej kwalifikujące do części ustnej zostało ustalone przez jury zawodów III stopnia (centralnych) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na poziomie 47 pkt (włącznie).
Zgodnie z Regulaminem zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pkt 5 i 6 w część C), w przypadku
równej łącznej liczby punktów uzyskanej przez kilku uczestników o zwycięstwie (zajęciu I miejsca) decyduje w kolejności:
a) liczba punktów uzyskanych z testu, b) liczba punktów uzyskanych za zadanie analityczne, c) łączna liczba punktów z części
pisemnej zawodów. Powyższe zasady stosuje się również do: ustalenia kolejności miejsc zajętych przez wszystkich laureatów
oraz wskazania trzydziestego – ostatniego – uczestnika zawodów, który uzyskuje tytuł laureata.
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Charakterystyka szkół pod względem liczby laureatów i finalistów
Nazwa szkoły

Komitet
Okręgowy

Liczba
laureatów

Liczba
finalistów

I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Bydgoszczy

Bydgoszcz

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Bydgoszcz

1

Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK w Toruniu

Bydgoszcz

1

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszczy

Bydgoszcz

Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

Częstochowa

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Gdańsk

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

1

1

2
1
6

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

Katowice

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie

Katowice

1

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 w Katowicach

Katowice

1

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kielce

1

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Kraków

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Kraków

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza w Olkuszu

Kraków

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Kraków

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Krakowie

Kraków

1

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

4

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

2

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Lublinie

Lublin

1

Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lublinie

Lublin

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Łódź

1

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

Łódź

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur w Olsztynie

Olsztyn

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej‑Curie w Olsztynie

Olsztyn

1

2

2
6

1

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Opolu

Opole

1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej
w Opolu

Opole

2

II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Poznań

1

Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Poznań

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Rzeszów

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Rzeszów

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

1

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Międzynarodowymi im. Pawła
Jasienicy w Warszawie

Warszawa

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

Warszawa

1

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

Warszawa

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku

Warszawa

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 40 w Warszawie

Warszawa

1
3

1
1
2

1
1
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Lista najlepszych szkół X XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Charakterystyka szkół pod względem liczby laureatów i finalistów
Nazwa szkoły

Komitet
Okręgowy

Liczba
laureatów

Liczba
finalistów

1

2

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie

Warszawa

V Liceum Ogólnokształcące im. J. Poniatowskiego w Warszawie

Warszawa

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu

Warszawa

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

Warszawa

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

2

XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. A. Frycza Modrzewskiego
w Warszawie

Warszawa

1

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamojskiego w Warszawie

Warszawa

1

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Warszawie

Warszawa

1

XXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Dwujęz. im. M. Cervantesa w Warszawie

Warszawa

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Warszawa

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Warszawa

1

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

2

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Wrocław

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

Obrady Jury zawodów centralnych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 8 kwietnia 2018 r.
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„Piątka” z rynku pracy – czyli ewaluacja
X XXI OWE

W roku szkolnym 2017/2018 już po raz 31. w szranki
o tytuł najlepszego młodego ekonomisty w Polsce
stanęli uczniowie, którym nie są obce zarówno niewidzialna ręka rynku A. Smitha, jak i mnożnik
J.M. Keynesa. Dbając o wysoki poziom Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej (OWE), systematycznie dokonujemy ewaluacji jej kolejnych edycji. Przeprowadzane rokrocznie badanie stanowi źródło informacji
na temat kierunków rozwoju złożonego projektu,
jakim jest jeden z najstarszych w Polsce ekonomicznych konkursów wiedzy dla młodzieży.

Metoda badania
Stało się już tradycją, że każda edycja Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej jest oceniana przez jej uczestników oraz ich opiekunów. Spośród uczniów biorących udział w XXXI edycji OWE do wyrażenia
swojej opinii na jej temat zostali zaproszenie uczestnicy zawodów II (okręgowych) oraz III stopnia
(centralnych). Dodatkowo grupę badawczą uzupełniali nauczyciele przygotowujący zawody szkolne.
Tak jak w ubiegłych latach ewaluacja miała formę
elektronicznej ankiety, która została udostępniona
respondentom po zawodach centralnych. Adresaci
ankiety odpowiadali na pytania dotyczące m.in. takich kwestii, jak: poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów, pozycja OWE na tle innych olimpiad i konkursów wiedzy, atrakcyjność i aktualność
hasła przewodniego, skala trudności pytań, plany
zawodowe oraz postulowane zmiany w przyszłych
edycjach Olimpiady. Należy podkreślić, że przeprowadzane badanie ma charakter anonimowy. W tym
roku szkolnym ankietę ewaluacyjną zdecydowało
się wypełnić 260 osób, w tym 150 uczniów oraz 110
nauczycieli. Stanowili oni 17% wszystkich adresatów badania. Należy zauważyć, że ostatnich sześć
* Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

edycji OWE zdecydowało się ocenić już blisko 2000
osób. Ta liczba wskazuje, jak duże jest grono osób,
którym los Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie
jest obcy.

Bardzo wysoki poziom – bez zmian
Nieprzypadkowo tekst o ewaluacji we fragmencie
traktującym o poziomie merytorycznym XXXI OWE
nosi śródtytuł identyczny, jak ten w tekście dotyczącym oceny poprzedniej (XXX) edycji. W opinii najważniejszych adresatów Olimpiady – uczniów – obie
te edycje cechował praktycznie identyczny, wzorowy
poziom merytoryczny. W porównaniu z XXX edycją
w XXXI OWE odsetek uczestników wskazujących
na „raczej wysoki” lub „bardzo wysoki” poziom naukowy Olimpiady wzrósł o 0,5 p.p. Utrzymanie takiej
oceny uczniów należy rozpatrywać jako duży sukces
Komitetu Głównego OWE, tym bardziej że – jak
pokazują kolejne ewaluacje – wymagania stawiane
organizatorom ze strony uczestników są wyższe, niż
ma to miejsce w przypadku ich opiekunów. Należy
tutaj dodać, że również w opinii opiekunów ostatnia
edycja konkursu została należycie przygotowana pod
względem merytorycznym. Ponad 97% nauczycieli
oceniło go „raczej wysoko” lub „bardzo wysoko”,
co stanowi potwierdzenie ubiegłorocznego wyniku
(wtedy było to 98% z nich). Zatem przed kolejną
edycją Olimpiady poprzeczka ustawiona jest bardzo
wysoko.

Na tle innych...
Podobnie jak w przypadku menedżerów organizacji
komercyjnych, również dla organizatorów konkursów
wiedzy istotna jest odpowiedź na pytanie, jak ich działania oceniane są na tle pozostałych „produktów” na
rynku edukacyjnym. Także w tej kategorii XXXI OWE
wypadła wzorowo. Co więcej, uczniowie wskazali,
że jej poziom merytoryczny i organizacyjny na tle

Biuletyn PTE nr 3(82). Sierpień 2018

31

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ


Radosław Ślusarczyk *

innych olimpiad był rekordowo wysoki w stosunku
do lat ubiegłych. Jeszcze nigdy blisko dziewięciu na
dziesięciu uczestników OWE nie odpowiedziało, że
w porównaniu z innymi olimpiadami i konkursami
wiedzy oceniają ją oni „raczej wysoko” lub „bardzo wysoko”. Taką opinię wyraziło dokładnie 89%
uczestników. Jest to wzrost o 9,3 p.p. w zestawieniu
z XXX OWE i aż o 20 p.p. – z XXVIII edycją. Ponadto zwiększył się procent uczniów wskazujących, że
poziom ten był „bardzo wysoki”. Tu też odnotowano
istotną zmianę in plus, wyniosła ona ponad 8 p.p.
w stosunku do olimpiady przeprowadzonej w roku
szkolnym 2016/2017. W przypadku XXX OWE takiego zdania było niespełna 33% uczniów, podczas
gdy ostatnia edycja cieszyła się taką opinią wśród
ponad 41% z nich.
Co więcej, w opinii nauczycieli XXXI OWE została
przeprowadzona znakomicie na tle innych olimpiad.
Ten wynik ostatniej edycji jest zbieżny z wynikami
uzyskiwanymi w poprzednich zawodach OWE. Już
tradycyjnie około dziewięciu na dziesięciu opiekunów
było zdania, że jej organizacja i poziom merytoryczny
na tle innych olimpiad był „wysoki” lub „bardzo
wysoki”. W porównaniu z XXX OWE nieznacznie
wzrósł również odsetek opiekunów wskazujących
na „bardzo wysoki” poziom Olimpiady, o niespełna
2 p.p. Z pewnością tak dobre opinie wśród uczniów

i ich opiekunów nie byłyby możliwe, gdyby nie
systematyczna, ciężka praca osób zaangażowanych
w przeprowadzenie wszystkich wcześniejszych edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Hasło przewodnie
Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej jej XXXI edycja odbywała się pod
hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
Dobór odpowiedniego tematu przewodniego jest
niewątpliwie trudnym zadaniem. Członkowie Komitetu Głównego, dokonując wyboru hasła kolejnej
edycji, muszą wziąć pod uwagę takie kwestie, jak:
stopień jego trudności, atrakcyjność oraz aktualność
poruszanych w jego ramach problemów. Tak więc
z jednej strony musi być ono bliskie uczestnikom,
a z drugiej – powinno dotykać istotnych kwestii w toczącej się debacie naukowej. Co więcej, powinno ono
stanowić odpowiednią reklamę olimpijskich zadań.
Z tym większą uwagą analizujemy wyniki ankiety
ewaluacyjnej dotyczące opinii o haśle przewodnim
każdej kolejnej edycji OWE.
Analizując opinie wyrażone przez opiekunów naukowych uczestników Olimpiady, należy stwierdzić, że
poziom trudności tematu „Wyzwania współczesnego
rynku pracy” był właściwy. Odpowiadał on z jednej

poziom merytoryczny

XXXI
XXX
XXIX
XXVIII
XXVII

poziom organizacyjny

XXXI
XXX
XXIX
XXVIII

poziom na tle innych olimpiad

XXVII
XXXI
XXX
XXIX
XXVIII
XXVII

N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U N U

Opinia uczestników i nauczycieli na temat XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

0,00%

10

20

U – uczniowie
N – nauczyciele
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Opinie uczestników XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
U: zdobytą w Olimpiadzie wiedzę wykorzystam w podejmowaniu decyzji ekonomicznych

50%

U: mogłem/-am liczyć na wsparcie mojego nauczyciela/opiekuna naukowego
U: zwiększyła moje zainteresowanie ekonomią
U: zachęciła mnie do podjęcia dalszej edukacji na studiach wyższych
U: tematy przewodnie Olimpiady nawiązują do aktualnych problemów społ.-gosp.
U: osoby zaangażowane w organizację Olimpiady wykonują swoją pracę profesjonalnie
U: ma elitarny charakter
U: jest przepustką do dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych
U: zapewnia atrakcyjne nagrody dla laureatów
U: zapewnia preferencyjne warunki w rekrutacji na wiele uczelni wyższych
U: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników
U: dzięki udziałowi w tej Olimpiadzie poszerzyłem/-am swoją wiedzę z zakresu ekonomii i ﬁnansów
U: motywuje do samodzielnej nauki
N: ma pozytywny wpływ na postawy uczniów
N: przygotowując uczniów poszerzyłem/-łam swoją wiedzę z zakresu ekonomii i ﬁnansów
N: osoby zaangażowane w organizację Olimpiady wykonują swoją pracę profesjonalnie
N: organizatorzy doceniają wysiłki nauczycieli będących opiekunami naukowymi
N: ma elitarny charakter
N: pomoże mi w awansie zawodowym
N: zapewnia atrakcyjne nagrody dla opiekunów naukowych
N: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników
N: pozwala uczniom zrozumieć ekonomię
N: motywuje uczniów do samodzielnej nauki

19%
25%
38%
50%
42%
35%

37%
45%
40%
0

U – uczniowie
N – nauczyciele

zdecydowanie się nie zgadzam
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49%
51%
39%
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40%
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45%
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49%
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64%
47%
45%
37%
50%
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20%
39%
43%
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38%
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37%
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raczej się nie zgadzam

ani się nie zgadzam, ani się zgadzam

raczej się zgadzam

zdecydowanie się zgadzam
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Poziom trudności hasła przewodniego XXXI OWE w opinii nauczycieli
strony wymogom stawianym
ogólnopolskiej olimpiadzie,
4%
17%
30%
46%
3%
z drugiej zaś był dopasowany
do wieku i wiedzy jej adresatów. 0%
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20%
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40%
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80%
90%
100%
Blisko 50% nauczycieli wskabardzo łatwe
raczej łatwe
ani łatwe, ani trudne
raczej trudne
bardzo trudne
zało, że podjęta w ramach XXXI
edycji OWE problematyka była
Atrakcyjność hasła przewodniego XXXI OWE w opinii nauczycieli
„raczej trudna”. Z kolei co trzeci
z nich stwierdził, że nie można 2% 5%
14%
68%
11%
jej uznać ani za łatwą, ani za
trudną.
0%
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90%
100%
Podejmując problem wyzupełnie nieatrakcyjne
raczej nieatrakcyjne
ani atrakcyjne, ani nieatrakcyjne
raczej atrakcyjne
bardzo atrakcyjne
zwań, jakie występują na rynku
pracy, Komitet Główny OWE
Aktualność hasła przewodniego XXXI OWE w opinii nauczycieli
kierował się możliwością zainteresowania nimi młodzieży.
6%
59%
34%
W teorii temat ten powinien być
szczególnie bliski uczestnikom, 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
którzy w niedalekiej przyszłości
zupełnie nieaktualne
raczej nieaktualne
ani aktualne, ani nieaktualne
staną się aktywnymi uczestniraczej aktualne
bardzo aktualne
kami rynku pracy, czy to w roli
pracodawcy, czy też pracownika. Zdanie to znalazło występujących obecnie w debacie ekonomicznej,
potwierdzenie w wynikach ankiety ewaluacyjnej. z tego ponad jedna trzecia z nich odpowiedziała, że
Aż 79% nauczycieli uznało hasło przewodnie XXXI było ono „bardzo aktualne”. Podobną opinię w anaOWE za atrakcyjne dla uczniów („raczej atrakcyjne” lizowanej kwestii wyrazili również uczestnicy – pozytywnie hasło przewodnie oceniło aż 87% uczniów.
lub „bardzo atrakcyjne”).
Spośród wymienionych powyżej cech hasła prze- Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że miało
wodniego XXXI OWE, o które zostali zapytani na- ono wszystkie niezbędne cechy. Organizatorzy liczą,
uczyciele, najwyżej oceniona została jego aktualność. że równie dobry okaże się nowy temat przewodni
Blisko 95% opiekunów wskazało, że temat podjęty XXXII OWE, który brzmi „Gospodarka światowa –
w ramach ostatniej Olimpiady istotnie nawiązuje do wolny handel czy protekcjonizm?”.

Plany edukacyjne uczestników
XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

3%

Plany zawodowe uczestników OWE
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
praca w międzynarodowej
korporacji

10%

prowadzenie własnej
działalności gospodarczej

29%

58%

praca w ﬁrmie innej niż
międzynarodowa korporacja
praca w administracji publicznej
praca w szkolnictwie wyższym

studia ekonomiczne

inne studia wyższe

nie zamierzam studiować

trudno powiedzieć

Przyszli ekonomiści i nie tylko...
Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie wiedzy o gospodarce. Niewątpliwie
więc pozytywnie należy rozpatrywać odpowiedzi
uczestników, w których stwierdzają oni, że OWE
motywuje do samodzielnej nauki, a także to, że deklarują, iż zdobytą podczas zawodów wiedzę wykorzystają w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.
Te informację są szczególnie cenne, jeżeli weźmiemy
pod uwagę, że plany edukacyjne i zawodowe uczestników olimpiady są dość szerokie. Wnioskować stąd
należy, że OWE nie jest jedynie źródłem wiedzy dla
przyszłych specjalistów z dziedziny ekonomii, ale
znacząco przyczynia się również do poprawy świadomości ekonomicznej w całym społeczeństwie. Warto
wspomnieć, że uczniowie właśnie zainteresowanie
ekonomią wskazują najczęściej jako czynnik decydujący o sukcesie w Olimpiadzie.

Podsumowując, XXXI edycja Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej została wzorowo oceniona zarówno przez
uczniów, jak i ich opiekunów. W tym miejscu należy
wspomnieć wszystkich, którzy istotnie przyczynili się
do tego sukcesu: nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zawodów szkolnych, członków Komitetów
Okręgowych Olimpiady, a także pracowników Biura
Zarządu Krajowego oraz oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w całym kraju. Im wszystkim
należą się podziękowania i wyrazy uznania. Na koniec
tego krótkiego tekstu należy jeszcze wspomnieć o zmianie, jaka nastąpiła przed rozpoczęciem XXXI edycji
OWE w składzie Komitetu Głównego. Zasłużonych
dla idei olimpijskiej członków Komitetu dr Jadwigę
Jefimowicz, prof. dr. hab. Witolda M. Orłowskiego
i prof. dr hab. Bognę Pilarczyk zastąpili dr Mikołaj Klimczak, prof. UEP dr hab. Ewa Mińska‑Struzik, dr Anna
Moździerz oraz prof. US dr hab. Grażyna Wolska. Jeszcze
raz dziękujemy za wieloletnią owocną współpracę. 

Egzamin pisemny podczas zawodów finałowych XXXI OWE, 7 kwietnia 2018 r.
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Sprawdź swoją wiedzę – zestawy pytań

XXXI OLIMPIADA
WIEDZY EKONOMICZNEJ
Rok szkolny 2017/2018

Zawody I stopnia (szkolne)
I.	Pytanie opisowe o charakterze ogólnym (0–25 pkt) – wybierz JEDEN z dwóch podanych poniżej tematów
Temat 1: Przyczyny i konsekwencje migracji zagranicznych wśród młodzieży.
Przykładowy schemat odpowiedzi:
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1.	Definicja zjawiska migracji
2.	Zarys problemu ewolucji zjawiska migracji
3.	Przedstawienie neoklasycznej teorii migracji
4.	Mikroekonomiczne podstawy migracji na gruncie teorii kapitału ludzkiego
5.	Migracja zewnętrzna w teorii dualnego rynku pracy
6.	Próba wyjaśnienia zjawiska migracji w nowej ekonomicznej teorii migracji
Część praktyczna (0–10 pkt)
1.	Analiza skali zjawiska migracji młodzieży na tle pozostałych grup wiekowych
2.	Omówienie przyczyn migracji zagranicznych młodzieży
a)	Ujęcie mikroekonomiczne
b)	Ujęcie makroekonomiczne
3.	Różnice pomiędzy determinantami migracji młodzieży a pozostałymi grupami wiekowymi
4.	Analiza konsekwencji migracji zagranicznych młodzieży dla kraju goszczącego oraz wysyłającego
a)	Omówienie wpływu młodych migrantów na rynek pracy kraju goszczącego i wysyłającego, w tym na
strukturę i wielkość podaży pracy oraz na wynagrodzenie w gospodarce
b)	Skutki migracji dla sektora finansów publicznych, w tym długofalowe związane z funkcjonowaniem
publicznego systemu emerytalnego
c)	Analiza konsekwencji o charakterze społecznym
d)	Znaczenie migracji w kształtowaniu wielkości oraz struktury międzynarodowej wymiany handlowej
e)	Wpływ migracji młodzieży na potencjał gospodarczy kraju goszczącego i wysyłającego, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii takich jaki kapitał ludzki oraz kapitał społeczny
5.	Próba oceny zjawiska migracji zagranicznych młodzieży
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Temat 2: Wpływ wahań cyklu koniunkturalnego na sytuację na rynku pracy w Polsce.
Przykładowy schemat odpowiedzi:
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1.	Istota wahań cyklu koniunkturalnego w gospodarce
2.	Przedstawienie definicji oraz cech bezrobocia koniunkturalnego
3.	Zależność pomiędzy cyklem koniunkturalnym a sytuacją na rynku pracy w świetle teorii klasycznej
4.	Teoria J.M. Keynesa jako próba wyjaśnienia zjawiska bezrobocia koniunkturalnego
5.	Istota prawa Okuna
6.	Rola państwa w ograniczaniu negatywnych zjawisk powstających na rynku pracy na skutek wahań cyklu
koniunkturalnego w teorii ekonomii
Część praktyczna (0–10 pkt)
1.	Analiza wahania poziomu aktywności gospodarczej w Polsce w ostatnich latach
2.	Wpływ światowego kryzysu finansowego na rynek pracy w Polsce
3.	Analiza zmian podstawowych parametrów rynku pracy (w szczególności stopy bezrobocia) w Polsce
w ostatnich latach na tle zmieniającej się aktywności gospodarczej
4.	Omówienie roli instytucji rynku pracy w kontekście wahań cyklu koniunkturalnego na przykładzie Polski
5.	Opis działań państwa ukierunkowanych na ograniczenie negatywnego wpływu wahań cyklu koniunkturalnego na sytuację na rynku pracy w Polsce
II. Zadanie z podstaw ekonomii (0–15 pkt)
Na wykresie poniżej przedstawiono krzywą obrazującą popyt na pracę (D), gotowość podjęcia pracy według
określonych stawek płac (AJ) oraz zasób siły roboczej (LF).

Y – płaca realna na godzinę (zł)
X – liczba pracowników (mln)
a)	Na podstawie wykresu określ dla punktu równowagi na rynku pracy wysokość płacy i wielkość zatrudnienia
(2 pkt)
E = (19; 15)
Wysokość płacy i wielkość zatrudnienia w punkcie równowagi to odpowiednio 15 zł za godzinę oraz 19 mln
zatrudnionych.
b)	Oblicz wielkość bezrobocia naturalnego w stanie równowagi (2 pkt) i wyjaśnij, jakie są powody jego występowania. (2 pkt)
25 − 19 = 6
Wielkość bezrobocia naturalnego wynosi 6 mln osób.
Przykładowa odpowiedź: Wynika ono z faktu, że część pracowników nie chce podjąć pracy za płacę równoważącą rynek (15 zł), jednocześnie dalej stanowi ona część zasobu siły roboczej. Do czynników wpływających
na wielkość bezrobocia naturalnego zaliczane są m.in.: dopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb
pracodawców oraz działalność związków zawodowych.
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d)	Oszacuj wielkość bezrobocia łącznego istniejącego w sytuacji wprowadzonej płacy minimalnej. (2 pkt)
26 − 16 = 10
Wielkość bezrobocia łącznego istniejącego w sytuacji wprowadzonej płacy wyniesie 10 mln osób.
e)	Wskaż dwie przyczyny, które prowadzą do przesunięcia krzywej popytu na pracę (D). (2 pkt)
Przykładowe odpowiedzi:
•	zmiana ceny produktu, do wytwarzania którego wykorzystywana jest praca
•	zmiana technologiczna (zmiana produktywności pracy)
•	zmiana podaży innych czynników produkcji
•	wprowadzenie dotacji do zatrudnienia przez rząd
•	zmiana kosztu kapitału
•	zmiana popytu na dobra lub usługi, do wytwarzania których wykorzystywana jest praca
f)	Przedstaw schematycznie na wykresie (2 pkt) i krótko uzasadnij, jakie konsekwencje dla rynku pracy będzie
miało podniesienie wysokości zasiłków dla bezrobotnych. (1 pkt)
Podniesienie wysokości zasiłków dla bezrobotnych doprowadzi do przesunięcie krzywej AJ w lewo (nowa
krzywa AJ′) oraz krzywej LF w prawo (nowa krzywa LF′). Po pierwsze, wynika to z faktu, że wyższa wartość
zasiłku dla bezrobotnych skłania więcej osób do wejścia do zasobu siły roboczej. Po drugie, wyższy zasiłek dla
bezrobotnych sprawia, że mniej osób decyduje się na podjęcie pracy lub dłużej poszukuje odpowiedniej pracy.
III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [×] przy prawidłowej odpowiedzi. Za każdą prawidłową
odpowiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda zmiana odpowiedzi w pytaniach testowych traktowana
jest jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone ołówkiem nie są punktowane. (0–60 pkt)
1. Realizowaną obecnie przez Narodowy Bank Polski
strategią polityki pieniężnej jest:
[ ]	strategia kontroli podaży pieniądza
[ ]	strategia kontroli stóp procentowych
[×]	strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
[ ]	strategia kursu walutowego
2. Jednym z twórców teoretycznych podstaw koncepcji banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej
instancji jest:
[×]	W. Bagehot
[ ]	M. Friedman
[ ]	J.M. Keynes
[ ]	F. von Hayek
3. W swojej współczesnej formule płaca minimalna
po raz pierwszy została wprowadzona w:
[ ]	Wielkiej Brytanii
[ ]	USA
[×]	Nowej Zelandii
[ ]	Francji
4. Elementem którego z filarów systemu emerytalnego w Polsce są Indywidualne Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego:
[ ]	I filara
[ ]	II filara
[×]	III filara
[ ]	IV filara

5. W ramach procesu sekurytyzacji powstają:
[ ]	warranty
[ ]	bony skarbowe
[ ]	swapy na zwłokę w spłacie kredytu (credit default
swaps)
[×]	zabezpieczone skrypty dłużne (collateralized debt
obligations)
6. Źródłem bezrobocia przymusowego według J.M.
Keynesa jest:
[ ]	występowanie deficytu bliźniaczego
[ ]	deprecjacja waluty krajowej
[ ]	nadmiar podaży pieniądza w gospodarce
[×]	niedostateczna wielkość efektywnego popytu na
towary w gospodarce
7. Właściciel fabryki butów chce zmniejszyć nakład
pracy o 7 roboczogodzin, nie zmieniając przy tym
wielkości produkcji. O ile maszynogodzin musi zwiększyć się nakład kapitału, jeżeli obecnie wynosi on 10
maszynogodzin, a wartość bezwzględna krańcowej
stopy substytucji technicznej zastąpienia kapitału
pracą jest równa 2:
[ ]	2
[ ]	3,5
[ ]	4
[×]	14
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Państwo zdecydowało się wprowadzić płacę minimalną na poziomie 17 zł za jednostkę pracy za godzinę.
c)	Ile w takiej sytuacji wyniesie wielkość popytu na pracę. (2 pkt)
Wielkość popytu na pracę wyniesie 16 mln osób.

8. Dobra Giffena to:
[ ]	wszystkie dobra podrzędne
[×]	dobra, w przypadku których efekt dochodowy
przeważa nad efektem substytucyjnym
[ ]	dobra, w przypadku których krzywa popytu jest
nachylona ujemnie
[ ]	dobra, w przypadku których wzrost ceny nie ma
wpływu na wielkość popytu
9. Przedsiębiorstwa A i B różnią się wyłącznie wysokością kosztów stałych, przy czym są one wyższe
w przedsiębiorstwie B. Oznacza to, że:
[ ]	minimalna skala efektywna produkcji przyjmuje
wartość większą w przedsiębiorstwie A
[×]	krzywe kosztu krańcowego w obu przedsiębiorstwach są identyczne
[ ]	nachylenie krzywej przeciętnego kosztu zmiennego w przedsiębiorstwie A jest mniejsze niż
w przedsiębiorstwie B
[ ]	nachylenie krzywej przeciętnego kosztu zmiennego w przedsiębiorstwie A jest większe niż
w przedsiębiorstwie B
10. Krzywa popytu na energooszczędne żarówki opisana jest równaniem q = −p + 20, a krzywa podaży
q = 2p – 1. Decyzją rządu producenci otrzymają dotacje do produkowanych żarówek energooszczędnych.
W efekcie jej wprowadzenia:
[ ]	krzywa popytu ulegnie przesunięciu w prawo
[ ]	krzywa popytu ulegnie przesunięciu w lewo
[ ]	nowa cena równowagi będzie niższa od początkowej dokładnie o wartość całej dotacji
[×]	nowa ilość w punkcie równowagi będzie większa
od początkowej
11. Przykładem kartelu jest:
[ ]	NAFTA
[×]	OPEC
[ ]	WTO
[ ]	IMF
12. Cechą charakterystyczną konkurencji monopolistycznej jest występowanie:
[ ]	wysokich barier wejścia na rynek
[×]	zróżnicowanych produktów
[ ]	tylko jednego producenta
[ ]	wyłącznie konkurencji cenowej
13. Merkantylizm wskazywał na konieczność:
[ ]	wspomagania przez państwo eksportu surowców
[×]	osiągnięcia i utrwalenia dodatniego bilansu handlowego poprzez wspieranie eksportu przez państwo
[ ]	ograniczenia roli państwa do strażnika prawa
[ ]	ograniczania przez państwo eksportu wyrobów
przemysłowych, zwłaszcza o wysokim stopniu
przetworzenia
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14. W równaniu wymiany Fishera (równanie ilościowe) jako zmienna występuje:
[ ]	stopa bezrobocia (wg BAEL)
[ ]	stopa procentowa banku centralnego
[×]	szybkość obiegu pieniądza
[ ]	PKB per capita
15. Dwa przedsiębiorstwa P i G będące jedynymi dostawcami energii elektrycznej w kraju X współpracują
w zakresie ustalania ceny sprzedaży 1 kWh. Gdy P
i G konsekwentnie współpracują (realizują uzgodnioną politykę cenową), każde z nich osiąga zysk na
poziomie 100 jednostek. Jeżeli P i G jednocześnie
próbują działań niezgodnych z porozumieniem, to
obydwa osiągają zysk na poziomie 99 jednostek. Jeżeli natomiast jedno z przedsiębiorstw działa zgodnie
z porozumieniem, a drugie łamie je, to osiągają one
zysk odpowiednio 0 jednostek i 198 jednostek. Która
z odpowiedzi jest prawidłowa?
[ ]	dominującą strategią zarówno dla P, jak i G jest
współpraca, gdyż pozwala osiągnąć najwyższe
zyski
[ ]	przy przedstawionych założeniach P nie ma strategii dominującej
[×]	dominującą strategią zarówno dla P, jak i G jest
zdrada
[ ]	przy przedstawionych założeniach G nie ma strategii dominującej
16. Krzywa Engla:
[ ]	to krzywa zależności między konsumowaną ilością dobra X a ceną jego substytutu
[×]	w przypadku dóbr niższego rzędu ma nachylenie
ujemne
[ ]	w przypadku dóbr normalnych ma nachylenie
ujemne
[ ]	to inne określenie cenowej ścieżki konsumpcji
17. Najdłużej trwającymi cyklami koniunkturalnymi
są cykle:
[ ]	Kitchina
[ ]	Juglara
[ ]	Kuznetsa
[×]	Kondratiewa
18. Teoria lepkich płac wyjaśnia:
[ ]	wznoszący przebieg długookresowej krzywej
zagregowanej podaży (funkcja rosnąca)
[ ]	opadający przebieg długookresowej krzywej zagregowanej podaży (funkcja malejąca)
[×]	wznoszący przebieg krótkookresowej krzywej
zagregowanej podaży
[ ]	istnienie neutralności pieniądza
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26. Weberowski model zarządzania sprawami publicznymi cechuje się:
[ ]	w pełni inkluzywnymi relacjami z otoczeniem
[ ]	sieciową zasadą zarządzania
[×]	biurokratyczną strukturą organizacji
[ ]	częściowo inkluzywnymi relacjami z otoczeniem

20. W przypadku autarkii zawsze występuje następująca tożsamość (gdzie: Y – łączne dochody w gospodarce; C – konsumpcja; I – inwestycje; G – wydatki
publiczne; NX – eksport netto):
[ ]	S = Y + C – G
[×]	S = I
[ ]	NX > 0
[ ]	Y = (1 + S) + I + G

27. W stanie niepewności podejmowanie decyzji odbywa się:
[×]	przy wyższym poziomie niejasności niż w stanie
ryzyka
[ ]	w sytuacji, gdy podejmujący decyzję wie z rozsądnym stopniem pewności jakie są możliwości
i warunki towarzyszące każdej z decyzji
[ ]	przy niższym niebezpieczeństwie podjęcia błędnej
decyzji niż w stanie pewności
[ ]	w sytuacji, w której dostępność poszczególnych
możliwości jest znana z pewnym szacunkowym
prawdopodobieństwem

21. Instrumentem pochodnym jest:
[ ]	akcja uprzywilejowana co do głosu
[×]	warrant
[ ]	list zastawny
[ ]	certyfikat inwestycyjny
22. Wskaźnik rentowności kapitału własnego:
[ ]	jest to różnica pomiędzy poziomem zysku netto
a wielkością kapitału własnego
[ ]	informuje, ile jednostek kapitału własnego przypada na jedną jednostkę zysku netto
[×]	jest równy iloczynowi wskaźnika rentowności
majątku i mnożnika kapitału własnego
[ ]	zawsze przyjmuje wartości większe od 0
23. Bitcoin to:
[ ]	rodzaj pieniądza zdawkowego
[ ]	pieniądz papierowy
[ ]	pieniądz kruszcowy
[×]	kryptowaluta
24. Które zdanie dotyczące oscylatora RSI (relative
strength index, indeks siły względnej) jest prawdziwe?
[ ]	RSI przyjmuje wartości od −1 do 1
[×]	RSI jest miernikiem stanu wykupienia lub wyprzedania rynku
[ ]	RSI jest miarą wpływu, jaką na wartość indeksu
giełdowego mają notowania akcji danej spółki
[ ]	im wyższe wartości RSI, tym silniejszy jest sygnał
kupna dla inwestora
25. Wskaż cztery elementy marketingu mix:
[ ]	produkt, usługa, klient, dostawca
[×]	produkt, cena, promocja, dystrybucja
[ ]	dostawca, produkt, marka, klient
[ ]	dostawca, cena, promocja, klient

28. Analiza S
 WOT to:
[×]	ocena mocnych i słabych stron organizacji, a także
szans oraz zagrożeń ze strony otoczenia, w jakim
ona działa
[ ]	proces uczenia się przez porównywanie, jak inne
organizacje realizują określone zadania na szczególnie wysokim poziomie jakościowym
[ ]	metoda oceny jednostki operacyjnej organizacji
według kryterium stopy zwrotu oraz udziału organizacji w danym segmencie rynku
[ ]	metoda oceny postępu realizacji celów przez organizację
29. Ile podstawowych szczebli celów wyróżniamy
w zarządzaniu organizacjami?
[ ]	2 (misja i cele operacyjne)
[ ]	3 (cele strategiczne, cele taktyczne i cele operacyjne)
[×]	4 (misja, cele strategiczne, cele taktyczne i cele
operacyjne)
[ ]	5 (misja, cele strategiczne, cele taktyczne, cele
pośrednie i cele operacyjne)
30. Merchendising to:
[ ]	wykorzystywanie osób do formalnego reprezentowania organizacji wobec organów politycznych
w celu wywierania wpływu na proces legislacyjny
[ ]	formuła wykorzystywania MLM (multilevel marketing)
[ ]	jedno z podejść do motywowania pracowników
[×]	ogół aktywnych działań podejmowanych w punkcie sprzedaży związanych m.in. z ekspozycją towarów na półce w celu oddziaływania na nabywcę
i poprawienia wyników sprzedaży
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19. Według Narodowego Banku Polskiego wielkość
opóźnień w transmisji impulsów polityki pieniężnej do
sfery realnej gospodarki w Polsce wynosi około:
[ ]	3–4 miesiące
[×]	4–6 kwartałów
[ ]	14–16 kwartałów
[ ]	4 lata

Zawody II stopnia (okręgowe)
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym (0–25 pkt)
Przedstaw zalety oraz wady stosowania płacy minimalnej jako instrumentu rynku pracy. Jakie problemy są
związane z płacą minimalną w warunkach funkcjonowania wspólnego rynku?
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1.	Definicja i istota płacy minimalnej
2.	Płaca minimalna w neoklasycznej teorii funkcjonowania rynku pracy
3.	Znaczenie płacy minimalnej w sytuacji monopsonu na rynku pracy
4.	Aspekt motywacyjny płacy minimalnej – argumenty za i przeciw
5.	Kwestia elastycznych form zatrudnienia a płaca minimalna
6.	Płaca minimalna na tle innych instrumentów rynku pracy
Część praktyczna (0–10 pkt)
1.	Analiza skutków społeczno‑gospodarczych stosowania płacy minimalnej, z uwzględnieniem podziału na
różne grupy zawodowe
2.	Efektywność płacy minimalnej jako narzędzia redukcji ubóstwa
3.	Istota wspólnego rynku:
a.	Swobodny przepływ towarów
b.	Swobodny przypływ usług
c.	Swobodny przepływ kapitału
d.	Swobodny przepływ osób
4.	Analiza zróżnicowania polityki polegającej na kształtowaniu płacy minimalnej w ramach krajów tworzących
wspólny rynek
5.	Ewolucja płacy minimalnej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
6.	Omówienie problemów o charakterze społeczno‑gospodarczym związanych ze stosowaniem płacy minimalnej w warunkach wspólnego rynku
a.	Wpływ zróżnicowania przepisów prawa regulujących płacę minimalną na działalność gospodarczą
prowadzoną na wspólnym rynku
b.	Kwestia arbitrażu regulacyjnego
c.	Problem pracowników delegowanych
d.	Migracja w kontekście płacy minimalnej na wspólnym rynku
7.	Ocena stosowania płacy minimalnej na wspólnym rynku
II. Zadanie z analizy finansowej (0–15 pkt)
W tabeli poniżej przedstawione zostało zestawienie przychodów i kosztów oraz poszczególnych rodzajów zysku
za lata 2015–2016 przygotowane (zgodnie z prawem bilansowym) na walne zgromadzenie przedsiębiorstwa
X działającego w Polsce. Dodatkowo wiemy, że przedsiębiorstwo X jest spółką kapitałową.
a)	Uzupełnij tabelę, podając odpowiednie kategorie
zysku (straty) (1 pkt) oraz brakujące wartości
z zestawienia przychodów i kosztów (2 pkt). Dodatkowo wykorzystaj informację, że w 2015 r.:
koszty bezpośrednie wyniosły 100 000 zł,
koszty zarządu – 10 000 zł, koszty pośrednie –
14 000 zł.
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Przychody netto ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk z działalności gospodarczej
Saldo strat nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek (19%)
Zysk (strata) netto

2015
128 000
114 000
14 000
1 500
600
14 900
1 000
16 000
–100
0
–100
12
–112
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2016
151 000
124 000
27 000
2 000
400
28 600
1 000
16 000
13 600
0
13 600
2 584
11 016

Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 17,88
Wskaźnik rentowności operacyjnej:

Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaży wyniósł 18,69
c)	Jaką formą spółki handlowej jest przedsiębiorstwo X? (1 pkt)
Przedsiębiorstwo X jest spółką akcyjną
d)	W 2015 r. przedsiębiorstwo X poniosło stratę. Przedstaw jeden z możliwych sposobów pokrycia straty
w przypadku przedsiębiorstwa X. (1 pkt)
Przykładowe odpowiedzi:
Przedsiębiorstwo X mogło pokryć stratę:
– niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych
– kapitałem zapasowym lub rezerwowym
– zyskiem lat następnych
– poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Możliwa jest również odpowiedź, że stratę spółka pokryła obniżeniem kapitału własnego.
e)	W 2016 r. wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa X wynosi 400 000 zł, a kapitał całkowity równy jest
600 000 zł. Ponadto odsetki płacone od kapitału obcego wynoszą 8% w skali roku. Oszacuj efekt dźwigni
finansowej dla 2016 r. (3 pkt). Co oznacza taka wartość dźwigni finansowej? (1 pkt)
EDF = Wrkw – Wrkc
EDF – efekt dźwigni finansowej

EDF = −1,242 (1 pkt)
Jest to negatywny efekt działania dźwigni finansowej określany jako maczuga finansowa. Oznaczona ono, że
oprocentowanie kredytu jest większe niż rentowność kapitału całkowitego
f)	W 2015 r. przedsiębiorstwo poniosło stratę brutto. Mimo to musiało jednak zapłacić podatek dochodowy.
Wyjaśnij dlaczego? (2 pkt)
Taka sytuacja jest możliwa ze względu na rozbieżności występujące w prawie bilansowym i podatkowym.
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b)	Oszacuj wielkość wskaźnika rentowności sprzedaży oraz wskaźnika rentowności operacyjnej sprzedaży
dla 2016 r. (4 pkt)

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [×] przy prawidłowej odpowiedzi. Za każdą prawidłową
odpowiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda zmiana odpowiedzi w pytaniach testowych traktowana
jest jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone ołówkiem nie są punktowane. (0–60 pkt)
1. Przy założeniu występowania pozytywnych efektów
zewnętrznych związanych z edukacją:
[×]	krzywa wartości społecznej edukacji znajduje się
powyżej krzywej wartości prywatnej
[ ]	ilość usług edukacyjnych optymalna ze społecznego punktu widzenia jest mniejsza od ustalonej
przez wolny rynek
[ ]	krzywa wartości społecznej edukacji powstaje
poprzez przesunięcie krzywej kosztu prywatnego
w lewo o wartość efektów zewnętrznych
[ ]	krzywa wartości społecznej edukacji powstaje
poprzez przesunięcie krzywej kosztu prywatnego
w prawo o wartość efektów zewnętrznych
2. Główną przyczyną obniżenia relacji państwowego
długu publicznego do PKB w Polsce w 2014 r. było:
[ ]	zmniejszenie zadłużenia sektora samorządowego
[ ]	znacząca nadwyżka budżetu państwa
[ ]	silna rewaluacja złotego
[×]	umorzenie obligacji skarbowych będących uprzednio w posiadaniu otwartych funduszy emerytalnych
3. Który z poniższych krajów dokonał jednostronnej
euroizacji?
[ ]	Łotwa
[ ]	Wielka Brytania
[ ]	Dania
[×]	Czarnogóra
4. Krzywa popytu na kakao opisana jest równaniem
q = −p + 20, a krzywa podaży q = 1,25p – 2, gdzie p –
to cena w tys. USD, a q – to ilość w tonach. W ostatnich miesiącach świat obiegła informacja o wynikach
badań naukowców o wyjątkowo prozdrowotnych
właściwościach tego artykułu. Która z poniższych
odpowiedzi może być bezpośrednim efektem takiego
odkrycia?
[ ]	krzywa podaży przyjmie postać q = 1,25p – 4
[ ]	krzywa podaży przyjmie postać q = 1,25p – 8
[ ]	krzywa popytu przyjmie postać q = −p + 10
[×]	krzywa popytu przyjmie postać q = −p + 25
5. Która z zależności prawidłowo opisuje sytuację
na rynku, na którym występuje monopol (P – cena
monopolowa, MR – utarg krańcowy, MC – koszt
krańcowy)?
[ ]	P < MC
[×]	P > MR
[ ]	MR = P
[ ]	MC = P
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6. W celu ograniczenia hiperinflacji występującej
w Polsce na początku transformacji systemowej zastosowano:
[×]	sztywny kurs walutowy
[ ]	bezpośredni cel inflacyjny
[ ]	płynny kurs walutowy
[ ]	sztywny deflator PKB
7. Które stwierdzenie dotyczące poprawy w sensie
Pareto jest prawdziwe?
[ ]	poprawa w sensie Pareto to sytuacja, w której
państwo niweluje negatywne efekty zewnętrzne
poprzez zastosowanie podatku Pigou
[ ]	poprawa w sensie Pareto jest to zwiększenie asymetrii informacyjnej na rynku
[ ]	brak możliwości poprawy w sensie Pareto oznacza
brak efektywności ekonomicznej na rynku
[×]	poprawa w sensie Pareto występuje wtedy, gdy
w wyniku pewnego działania następuje polepszenie sytuacji co najmniej jednego podmiotu
ekonomicznego bez pogorszenia jej w przypadku
innego podmiotu
8. Które zdanie dotyczące spółki komandytowej jest
prawdziwe?
[ ]	odpowiedzialność komplementariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej
[ ]	komandytariusz zawsze odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki
[×]	spółka komandytowa jest spółką osobową
[ ]	spółka komandytowa posiada osobowość
prawną
9. Funkcja kosztu całkowitego przedsiębiorstwa X ma
postać TC = 50Q + 200. Która z kategorii kosztów nie
będzie zależeć od poziomu produkcji?
[ ]	przeciętnego kosztu stałego
[ ]	kosztu całkowitego
[×]	kosztu krańcowego
[ ]	przeciętnego kosztu całkowitego
10. Dobra społecznie niepożądane, to dobra, w przypadku których:
[ ]	w warunkach wolnego rynku cena społeczna jest
równa cenie rynkowej
[×]	w warunkach wolnego rynku są konsumowane
w zbyt dużej ilości
[ ]	konsumpcja niesie ze sobą wyłącznie koszty indywidualne
[ ]	w warunkach wolnego rynku cena społeczna jest
niższa od ceny rynkowej
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15. Które zdanie dotyczące deflatora PKB jest prawdziwe?
[ ]	przyjmuje on wartość od −1 do 1
[ ]	jest to różnica między potencjalnym a rzeczywistym PKB
[ ]	jest to iloraz potencjalnego i rzeczywistego PKB
pomnożony przez 100
[×]	może przyjmować wartość mniejszą od 100

12. Które zdanie dotyczące stopy bezrobocia NAIRU
jest prawdziwe?
[ ]	stopa bezrobocia NAIRU to różnica między bezrobociem rejestrowanym a bezrobociem według
BAEL
[×]	jeżeli faktyczna stopa bezrobocia jest wyższa
od stopy bezrobocia NAIRU, to w gospodarce
nasilają się procesy deflacyjne
[ ]	podniesienie płac realistycznych w wyniku wzrostu wydajności pracy wpłynie na wzrost stopy
bezrobocia N
 AIRU (ceteris paribus)
[ ]	wielkość stopy bezrobocia NAIRU zależy przede
wszystkim od zmian łącznego popytu na towary
w danej gospodarce

16. Dane finansowe pewnego przedsiębiorstwa kształtują się w sposób następujący: wskaźnik bieżącej
płynności finansowej = 1,2; wskaźnik szybkiej płynności finansowej = 0,7; zobowiązania krótkoterminowe = 10 mln zł. Jaka jest wartość zapasów przedsiębiorstwa (w mln zł)?
[ ]	19
[ ]	12
[ ]	7
[×]	5

13. W modelu duopolu Cournota, w którym dla każdego przedsiębiorstwa wielkość produkcji spełnia
nierówność q > 0:
[ ]	krzywa całkowitego popytu rynkowego jest tożsama z krzywą popytu rezydualnego
[ ]	krzywa całkowitego popytu rynkowego leży poniżej krzywej popytu rezydualnego
[ ]	funkcje reakcji (dotyczące wielkości produkcji)
obu przedsiębiorstw w pełni pokrywają się, osiągając równowagę Nasha
[×]	wielkość produkcji maksymalizująca zysk całkowity duopolisty jest mniejsza od ilości wyznaczonej przez przecięcie krzywej popytu rezydualnego
z krzywą kosztu krańcowego
14. Zgodnie z modelem selekcji negatywnej objaśniającym kształtowanie się płac motywujących:
[ ]	w procesie rekrutacji pracowników do przedsiębiorstw nie występuje zjawisko asymetrii informacyjnej
[ ]	bezrobocie ma zawsze charakter dobrowolny niezależnie od relacji pomiędzy płacą motywującą
a płacą „oczyszczającą” rynek pracy
[×]	w przypadku stawek płac znacząco niższych od
poziomu płacy motywującej krzywa popytu na
pracę jest rosnąca
[ ]	aspiracje płacowe kandydatów do podjęcia pracy
są ujemnie skorelowane z poziomem ich wydajności pracy

17. Krzywa popytu monopsonisty na pracę (DL) opisana jest równaniem W = 32 – 2L, a jego krzywa
kosztu przeciętnego pracy (ACL) to W = 2 + 2L (gdzie:
W – płaca, L – wielkość zatrudnienia w tys. osób). Ile
wyniesie wielkość zatrudnienia maksymalizująca zysk
całkowity monopsonisty?
[×]	5 tysięcy osób
[ ]	7,5 tysiąca osób
[ ]	17 tysięcy osób
[ ]	22 tysiące osób
18. Które zdanie dotyczące krzywej Lorenza jest
prawdziwe?
[ ]	krzywa Lorenza przedstawia relację pomiędzy
skumulowanym odsetkiem gospodarstw domowych a skumulowanym odsetkiem ich zadłużenia
[ ]	w gospodarce wolnorynkowej jest ona zawsze
funkcją liniową
[ ]	jeżeli współczynnik Ginniego jest równy 1, to
krzywa Lorenza pokrywa się z linią równości
absolutnej
[×]	w warunkach równości absolutnej krzywa Lorenza
jest linią prostą o nachyleniu 45°
19. W krótkim okresie na rynku konkurencyjnym
funkcjonuje 10 przedsiębiorstw, a krzywa podaży
każdego z przedsiębiorstw ma postać P = 20 + 500Qn,
gdzie P – cena, Qn – ilość produkowana przez pojedyncze przedsiębiorstwo, a Q – ilość produkowana przez
całą branżę. Krzywa podaży całej branży ma postać:
[×]	P = 20 + 50Q
[ ]	P = 20 + 500Q
[ ]	P = 20 + 5000Q
[ ]	P = 200 + 5000Q
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11. W kraju X liczba osób w wieku produkcyjnym
wynosi 100 mln ludzi. Ponadto stopa bezrobocia jest
równa 10%, a zasób siły roboczej to 80 mln osób. Ile
wynosi wskaźnik aktywności zawodowej?
[ ]	72%
[×]	80%
[ ]	89%
[ ]	90%

20. Uwzględniając klasyfikację wydatków publicznych według funkcji (COFOG), w Polsce kategorią
wydatków, na którą w sektorze instytucji rządowych
i samorządowych przeznacza się rocznie najwięcej
środków, jest obecnie:
[ ]	działalność ogólnopaństwowa
[ ]	obrona narodowa
[ ]	ochrona środowiska
[×]	ochrona socjalna

26. Zgodnie z modelem Vrooma‑Yettona‑Jago:
[ ]	autokratyczny styl podejmowania decyzji jest
właściwy w każdej sytuacji
[ ]	grupowy styl podejmowania decyzji jest właściwy
w każdej sytuacji
[ ]	styl konsultacyjny podejmowania decyzji zakłada,
że decyzję podejmuje grupa (menedżer i podwładni)
[×]	wyróżnia się pięć stylów podejmowania decyzji

21. Autorem pojęcia „twórczej destrukcji” opisującego
funkcjonowanie kapitalizmu był:
[×]	J. Schumpeter
[ ]	A. Smith
[ ]	D. Ricardo
[ ]	D. Hume

27. M‑commerce jest to:
[ ]	jedna z form eksportu pośredniego
[×]	wykorzystywanie bezprzewodowych urządzeń
cyfrowych (np. smartfon) w transakcjach internetowych
[ ]	forma finansowania średniej wielkości przedsiębiorstw handlowych
[ ]	zespół działań marketingowych ukierunkowanych na zwiększenie świadomości danej marki
u klientów

22. Do głównych postulatów nowego konserwatyzmu
fiskalnego należą:
[ ]	zwiększenie obciążeń fiskalnych w celu redystrybucji dochodów w gospodarce
[ ]	wykorzystywanie salda budżetowego jako narzędzia redukcji wahań cyklu koniunkturalnego
[×]	zmniejszenie skali redystrybucji PKB przez sektor
finansów publicznych
[ ]	zwiększenie państwa dobrobytu (welfare state)
23. Problem kosztu zdartych zelówek związany jest
z występowaniem zjawiska:
[ ]	deficytu bliźniaczego
[×]	inflacji
[ ]	rewaluacji
[ ]	globalizacji
24. Zjawisko reshoringu polega na:
[ ]	nieustannym doskonaleniu organizacji poprzez
monitoring i ciągłą kontrolę, tak aby wyeliminować niezgodności i zapobiegać im
[ ]	konwersji zadłużenia zagranicznego na krajowe
[ ]	wyodrębnianiu ze struktury przedsiębiorstwa niektórych funkcji, a następnie delegowaniu ich do
podmiotów zagranicznych
[×]	procesach odwrotnych do offshoringu
25. W porównaniu z zarządzaniem, w przywództwie:
[ ]	silniejszy nacisk położony jest na zatrudnianie
pracowników
[ ]	słabszy nacisk położony jest na nadawaniu kierunku działaniom ludzi
[×]	słabszy nacisk położony jest na alokację zasobów
niezbędnych do uzyskania zakładanych wyników
[ ]	słabszy nacisk położony jest na motywowanie
pracowników
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28. Zgodnie z teorią motywacji ERG:
[ ]	ludzie są motywowani do poszukiwania sprawiedliwości społecznej w nagrodach, jakie otrzymują
za osiągnięcia
[×]	ludzkie potrzeby są pogrupowane w trzech ewentualnie nakładających się kategoriach: egzystencji,
kontaktów społecznych i wzrostu
[ ]	jeżeli jednostka nie zrealizuje danej potrzeby, to
odczuwa frustrację, która mobilizuje ją do przejścia do zaspokajania tylko wyższych potrzeb
[ ]	jeżeli jednostka nie zrealizuje danej potrzeby,
to odczuwa frustrację, jednak taka sytuacja nie
wpływa na poziom potrzeb (wyższe lub niższe),
którego zaspokojenia poszukuje jednostka
29. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa ludzie
muszą zaspokajać grupy potrzeb w kolejności:
[ ]	bezpieczeństwa, fizjologiczne, szacunku, przynależności, samorealizacji
[ ]	fizjologiczne, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, samorealizacji
[×]	fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności,
szacunku, samorealizacji
[ ]	fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności,
samorealizacji, szacunku
30. W modelu IS‑LM przesunięcie krzywej IS w lewo
oznacza:
[ ]	zaostrzenie polityki pieniężnej
[ ]	łagodzenie polityki pieniężnej
[×]	zaostrzenie polityki fiskalnej
[ ]	łagodzenie polityki fiskalnej
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Zawody III stopnia (centralne)
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym (0–25 pkt)
Przedstaw argumenty za i przeciw dotyczące różnych typów umów o pracę. Jak one wpływają na elastyczność i stabilność zatrudnienia? Weź pod uwagę punkt widzenia pracodawców i pracowników. Jak typy
umów o pracę mogą przyczyniać się do segmentacji rynku pracy?
Przykładowy schemat odpowiedzi
1.	Omówienie typów umów o pracę występujących w praktyce życia gospodarczego
a)	Umowy oparte na kodeksie pracy
b)	Umowy oparte na kodeksie cywilnym
c)	Skala zatrudnienia według typów umów o pracę w Polsce i innych krajach.
2.	Elastyczność rynku pracy i bezpieczeństwo na rynku pracy
a)	Pojęcie i rodzaje elastyczności rynku pracy (elastyczności zatrudnienia, elastyczności płac, elastyczności czasu pracy, mobilności siły roboczej)
b)	Znaczenie elastyczności rynku pracy. Elastyczność rynku pracy a odporność gospodarki na szoki
ekonomiczne. Znaczenie elastyczności rynku pracy w krajach wprowadzających wspólną walutę.
Zagrożenia związane z wysoką elastycznością rynku pracy.
c)	Pojęcie bezpieczeństwa na rynku pracy. Bezpieczeństwo zatrudnienia i bezpieczeństwo dochodów.
Punkt widzenia insiderów i outsiderów. Znaczenie awersji do ryzyka pracowników i pracodawców.
d)	Rola związków zawodowych
e)	Koncepcja flexicurity
3. Analiza wpływu różnych typów umów o pracę na stabilność i elastyczność zatrudnienia przy uwzględnieniu różnych poziomów elastyczności płac i czasu pracy. Wpływ typu umowy o pracę na:
a)	Ponoszone przez pracodawcę koszty pracy (koszty wynagrodzeń, koszty pozapłacowe, koszty przyjęć
do pracy, koszty zwolnień z pracy)
b)	Stopień ochrony stosunku pracy (Restrykcyjność prawnej ochrony zatrudnienia a elastyczność i stabilność zatrudnienia: doświadczenia różnych krajów i wyniki badań)
c)	Bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia i dochodów oraz elastyczność zatrudnienia
d)	Inwestycje w kapitał ludzki ze strony pracodawcy i pracownika
e)	Motywację i morale pracowników
f)	Skalę zjawiska asymetrii informacyjnej między pracownikiem a pracodawcą
g)	Zakres możliwości przedsiębiorstwa w przeprowadzaniu zmian dotyczących skali i profilu działalności oraz metod produkcji i nowoczesnych technologii
4. Segmentacja rynku pracy
a)	Pojęcie segmentacji rynku pracy
b)	Podstawowe tezy teorii segmentacji
c)	Segmentacja rynku pracy w ujęciu modelu dualnego rynku pracy
d)	Segmentacja rynku pracy w oparciu o kwalifikacje pracowników
e)	Negatywne konsekwencje segmentacji rynku pracy
5) Typy umów o pracę a zjawisko segmentacji rynku pracy
a)	Zatrudnienie tymczasowe i zatrudnienie regularne w zależności od typów umów o pracę
b)	Charakterystyka pracujących na umowach pracy tymczasowej i pracy regularnej (na czas nieokreślony)
c)	Stosunkowo niskie przepływy osób z zatrudnienia tymczasowego do zatrudnienia regularnego
i powstawanie kontraktowej segmentacji rynku pracy (tj. segmentacji wynikającej z typu umów
o pracę)
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II. Zadanie analityczne (0–15 pkt)
Przedsiębiorstwo X świadczy usługi konfiguracji informatycznych systemów bezpieczeństwa i działa
na terytorium państwa A. Funkcja produkcji w krótkim okresie przedsiębiorstwa X opisana jest równaniem: Q = 2L, gdzie Q – liczba systemów konfigurowanych w ciągu miesiąca, L – liczba informatyków
zatrudnianych w ciągu miesiąca na pełny etat. Dodatkowo wiemy, że przedsiębiorstwo X jest wyłącznym
dostawcą systemów zabezpieczeń oraz jedynym na rynku pracodawcą dla informatyków. Krzywa popytu
na jego usługi jest opisana równaniem Q = 2000 – 0,5P (gdzie P – cena konfiguracji jednego systemu
zabezpieczeń w USD), a krzywa podaży pracy (informatyków) to W = 2000 + 2L (gdzie W – miesięczna
płaca w USD dla każdego informatyka).
a)	Ilu informatyków powinno zatrudniać przedsiębiorstwo X, aby maksymalizować swój miesięczny
zysk całkowity (3 pkt) i jaką stawkę płac im zaoferuje? (2 pkt)
Warunek maksymalizacji zysku: krańcowe przychód z pracy = krańcowy koszt pracy (czynnika wytwórczego). Dla zbadania równości potrzebne są informacje o utargu krańcowym (MR), produkcie krańcowym
pracy oraz krańcowym koszcie pracy.
MR = 4000 – 4Q, MPL = 2, MRPL = MR × MPL, a MCL = 2000 + 4L. Wykorzystując warunek maksymalizacji zysku L = 300, W = 2600. Q = 600 (dodatkowa informacja – bez punktu)
b)	Wskaż dwa czynniki niezależne bezpośrednio od przedsiębiorstwa X, które skutkować będą wyższą
płacą uzyskiwaną przez jego pracowników niż ta oszacowana w ppkt. a. Przyjmij, że opisane powyżej
w treści zadania założenia nie ulegają zmianie. (4 pkt)
Przykładowa odpowiedź:
•	Płaca minimalna ustalona przez państwo na poziomie wyższym niż maksymalizująca zysk przedsiębiorstwa X lub podniesienie poziomu płacy minimalnej (2 pkt).
•	Uzwiązkowienie (siła negocjacyjna) informatyków świadczących usługi dla przedsiębiorstwa X.
Zrzeszeni pracownicy będą zachowywać się jak monopolista chcący maksymalizować swój zysk.
(2 pkt)
c)	W kraju B rynek usług konfiguracji systemów zabezpieczeń jest doskonale konkurencyjny, a cena
konfiguracji jednego systemu jest równa 2600 USD. Ilu informatyków powinno zatrudniać przedsiębiorstwo X, aby maksymalizować swój miesięczny zysk całkowity i jaka będzie wtedy wielkość
jego produkcji (4 pkt), jeżeli przyjmiemy, że oprócz świadczenia usług w kraju A może ono zdalnie
(bez dodatkowych kosztów) świadczyć również usługi w kraju B? Ile usług w takiej sytuacji będzie
świadczyć w kraju A, a ile w kraju B? (2 pkt)
Warunek maksymalizacji zysku: wartość produktu krańcowego pracy = krańcowy koszt pracy (czynnika
wytwórczego). W tym celu należy przedstawić nową krzywą utargu krańcowego, która jest obecnie
opisana następująco:
MR = 2600 dla Q > 350; MR = 4000 – 4Q dla Q ≤ 350.
Wykorzystując informacje z ppkt. a, mamy L = 800, Q = 1600. Przedsiębiorstwo maksymalizując swój
zysk, dokona 350 konfiguracji w kraju A, a 1250 konfiguracji w kraju B.
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1. Wystąpienie którego z efektów jest przyczyną opadającej krzywej zagregowanego popytu?
[ ]	efekt „jałowego biegu”
[×]	efekt wzbogacenia
[×]	efekt stopy procentowej
[×]	efekt kursu walutowego
2. Prawdą jest, że:
[ ]	bezrobocie cykliczne wynika stąd, że ludzie potrzebują czasu na znalezienie pracy, która im najbardziej odpowiada
[ ]	bezrobocie frykcyjne jest przede wszystkim konsekwencją niedostatecznego popytu efektywnego
[×]	na poziom bezrobocia frykcyjnego występujący
w gospodarce ma wpływ jakość usług pośrednictwa pracy
[×]	wzrost bezrobocia wywołany wstrząsem
popytowo‑strukturalnym ma częściowo charakter
strukturalny i frykcyjny
3. Atrybucja to:
[×]	proces obserwacji zachowania i przypisywania
mu określonych przyczyn
[ ]	reakcja jednostki na silny bodziec
[ ]	proces odrzucania informacji, które są dla danej
osoby niewygodne lub są sprzeczne z jej przekonaniami
[ ]	skłonność danej osoby do pesymizmu
4. Elastyczność cenowa podaży jest tym większa im:
[×]	dłuższy jest analizowany horyzont czasowy
[×]	większa jest mobilność czynników produkcji
[ ]	mniejsza jest łatwość przechowywania zapasów
[ ]	krótszy jest analizowany horyzont czasowy
5. Które zdanie dotyczące krzywej wykonalności (feasibility curve) jest prawdziwe:
[×]	pokazuje ona maksymalną wielkość konsumpcji
dóbr prywatnych osiągalną przy różnym poziomie
produkcji dóbr publicznych i przy danym kształcie
systemu podatkowego
[ ]	na jej nachylenie wpływa wyłącznie poziom techniki
[ ]	w przypadku zastosowania podatku Pigou pokrywa się ona z krzywą możliwości produkcyjnych społeczeństwa
[ ]	przecina ona krzywą możliwości produkcyjnych
społeczeństwa w punkcie, w którym wielkość
konsumpcji dóbr prywatnych zrównuje się z wielkością konsumpcji dóbr publicznych

6. Które zdanie dotyczące modelu „bumelowania”
jest prawdziwe:
[×]	wysokość płacy będącej podstawowym warunkiem „niebumelowania” w pracy jest tym większa,
im wyższy jest zasiłek dla bezrobotnych
[×]	model ten wyjaśnia kształtowanie się płac motywujących
[ ]	bezrobocie ma zawsze charakter dobrowolny,
gdyż jest efektem „bumelowania” w pracy
[×]	im bardziej rynek pracy zbliża się do pełnego
zatrudnienia, tym wyższy musi być poziom płac warunkujących „niebumelowanie” w pracy
7. Pan X zainwestował 2 mln zł w otwarcie domu
weselnego. Dodatkowo musiał zrezygnować ze stanowiska grafika, które przyniosłoby mu roczny dochód
w wysokości 20 000 zł. Ponadto wiemy, że może
on ulokować środki na 2% w skali roku. Jaka jest
wartość kosztu alternatywnego w pierwszym roku
działalności (w zł)?
[×]	60 000
[ ]	2 020 000
[ ]	2 040 000
[ ]	2 060 000
8. Prawdą jest, że:
[×]	stopa procentowa oszacowana zgodnie z regułą
Taylora (stopa procentowa Taylora) może przyjmować wartość ujemną
[ ]	System Rezerwy Federalnej USA jako pierwszy
bank centralny na świecie zastosował strategię
bezpośredniego celu inflacyjnego
[×]	rezerwa obowiązkowa jest narzędziem polityki
pieniężnej wykorzystywanym przez NBP
[×]	obecnie celem operacyjnym NBP jest kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP
9. Które zdanie dotyczące oryginalnego modelu duopolu Bertranda jest prawdziwe:
[×]	produkty oferowane przez duopolistów charakteryzują się wysoką substytucyjnością
[ ]	równowagę Nasha wyznacza cena większa od
kosztu krańcowego przedsiębiorstw
[×]	duopol osiąga równowagę Nasha przy takiej cenie,
jaka wystąpiłaby w przypadku istnienia konkurencji doskonałej
[ ]	duopol osiąga równowagę Nasha przy wielkości
podaży branży równej połowie tej, jaka wystąpiłaby w przypadku istnienia konkurencji doskonałej
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III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [×] przy prawidłowych odpowiedziach. Za każdą pełną
prawidłową odpowiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda zmiana odpowiedzi w pytaniach testowych
traktowana jest jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone ołówkiem nie są punktowane.

10. W skład kapitału stałego przedsiębiorstwa wchodzą:
[ ]	kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy oraz czynne
rozliczenia międzyokresowe
[×]	kapitał własny i zobowiązania długoterminowe
[ ]	kapitał podstawowy i fundusze specjalne
[ ]	kapitał własny, kapitał rezerwowy i zobowiązania
krótkoterminowe
11. Które zdanie dotyczące krótkiej sprzedaży akcji
jest prawdziwe:
[ ]	jest ona całkowicie zakazana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
[ ]	stosujący ją inwestor zakłada szybki wzrost ceny
akcji danej spółki
[×]	jednym z jej rodzajów jest niepokryta (bez pokrycia) krótka sprzedaż
[ ]	funkcja zysku inwestora stosującego krótką sprzedaż akcji jest identyczna jak w przypadku wystawienia opcji kupna z pokryciem
12. Przeciętny koszt całkowity oraz koszt krańcowy
przedsiębiorstwa X będącego monopolistą są stałe
i wynoszą 10 zł. Krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa X jest opisana równaniem p = −2q + 40
(gdzie: p – cena za tonę w zł; q – ilość w tonach). Ile
wynosi zysk całkowity monopolisty, jeżeli wiemy, że
doskonale różnicuje on cenę?
[ ]	−15
[ ]	100
[ ]	150
[×]	225
13. Bazując na (zmodyfikowanym) prawie Okuna,
oszacuj wielkość naturalnej stopy bezrobocia w państwie X, w którym: PKB rzeczywisty = 9,7 mld USD,
PKB potencjalny = 10 mld USD, stopa bezrobocia
= 9%:
[ ]	3%
[ ]	6%
[×]	8%
[ ]	9%
14. W ramach strategii wyjścia (exit strategy) z antykryzysowej polityki pieniężnej System Rezerwy
Federalnej USA zdecydował się na:
[ ]	bezwarunkową sprzedaż 60% wszystkich posiadanych obligacji skarbowych
[ ]	bezwarunkową sprzedaż 85% wszystkich posiadanych MBS‑ów
[×]	stopniowe podnoszenie podstawowych stóp procentowych
[×]	ograniczenie skali nabywania nowych obligacji
skarbowych ze środków pochodzących z zapadających obligacji skarbowych będących w portfelu Fed
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15. W przypadku dóbr doskonale komplementarnych
(przyjmując, że są to dobra, które konsument konsumuje w stałej proporcji) ścieżka ekspansji dochodowej
może być:
[×]	linią półprostą o kącie nachylenia równym 45°
[×]	linią półprostą o kącie nachylenia mniejszym
niż 45°
[ ]	linią łamaną, która początkowo ma nachylenie
ujemne, a w punkcie przecięcia z osią OX staje
się linią o nachyleniu równym 0
[ ]	linią półprostą równoległą do osi OX
16. Duński model rynku pracy charakteryzuje się:
[ ]	niskimi świadczeniami socjalnymi dla bezrobotnych
[ ]	działaniami polegającymi na znaczącym ograniczeniu aktywnej polityki rynku pracy
[×]	elastycznymi zasadami zwalniania i zatrudniania
pracowników
[ ]	mechanizmem uzależnienia płacy minimalnej od
średniej płacy występującej w danej branży
17. W teorii ekonomii występowanie histerezy bezrobocia wyjaśnia się:
[ ]	występowaniem płaskiej krzywej Phillipsa
[×]	działaniami tzw. insiderów
[×]	zjawiskiem ubytku kapitału rzeczowego
[ ]	problemem dychotomii klasycznej
18. Krzywa podaży pracy opisana jest równaniem
W = 0,5L + 25, natomiast krzywa popytu na pracę
to W = −0,5L + 50 (gdzie: W – płaca; L – wielkość
zatrudnienia). Ile wynosi wartość dochodu transferowego?
[ ]	156,25
[ ]	937,50
[×]	781,25
[ ]	1406,25
19. Wielkość trójkąta Harbergera zależy od:
[×]	wielkości podatku nałożonego na konsumpcję
danego dobra
[×]	nachylenia krzywej popytu skompensowanego
[ ]	nachylenia krzywej jednakowego kosztu
[ ]	nachylenia izokoszty
20. Waluta którego z wymienionych państw znajduje się obecnie w ERM II (Exchange Rate Mechanism)?
[ ]	Rumunii
[ ]	Szwecji
[×]	Danii
[ ]	Czech
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22. Które zdanie dotyczące finansowania świadczeń
zdrowotnych w ramach modelu Bismarcka jest prawdziwe:
[ ]	finansowanie opieki zdrowotnej jest przede
wszystkim sprawą indywidualną obywateli
[×]	za organizację ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialne są władze publiczne
[ ]	źródłem finansowania publicznych usług zdrowotnych są podatki wpływające do budżetu państwa
[ ]	finansowanie odbywa się według modelu rezydualnego
23. Które zdanie dotyczące krzywej Beveridge’a jest
prawdziwe:
[ ]	przedstawia ona zależność występującą między
liczbą bezrobotnych a wielkością świadczeń socjalnych, jakie otrzymują osoby pozostające bez
pracy
[ ]	wstrząs popytowy powoduje przesunięcie krzywej
Beveridge’a na wykresie w prawo
[ ]	wstrząs popytowy powoduje przesunięcie krzywej
Beveridge’a na wykresie w lewo
[×]	efekt histerezy bezrobocia przedstawia fragment
krzywej Beveridge’a będący linią o nachyleniu
dodatnim
24. Prawdą jest, że:
[×]	miarą inflacji bazowej wykorzystywaną przez
NBP jest inflacja po wyłączeniu cen najbardziej
zmiennych
[ ]	wartość deflatora PKB jest zawsze równa wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
[ ]	bezpośrednią przyczyną pułapki płynności jest
hiperinflacja
[×]	inflacja zwiększa koszty zmieniania jadłospisów
ponoszone przez przedsiębiorstwa
25. Prawdą jest, że:
[×]	miernikiem fiskalizmu jest różnica między nominalną a efektywną stopą opodatkowania
[ ]	zgodnie z regułą edynburską silna progresja podatkowa powinna występować w podatkach dochodowych
[×]	autorem reguły edynburskiej jest D. Ricardo
[×]	miernikiem fiskalizmu jest zakres ingerencji systemu finansów publicznych w PKB

26. Prawdą jest, że:
[×]	w Polsce jednostka budżetowa jest powiązana
z budżetem państwa metodą brutto
[ ]	przykładem jednostki sektora finansów publicznych obecnie funkcjonującej w Polsce jest samorządowy fundusz celowy
[ ]	obecnie w Polsce wydatki elastyczne stanowią
powyżej 80% wszystkich wydatków budżetu państwa
[×]	przykładem wydatku sztywnego występującego
w budżecie państwa w Polsce są koszty obsługi
zadłużenia
27. Do głównych twórców zarządzania administracyjnego zaliczamy:
[×]	Chestera Barnarda
[×]	Maxa Webera
[×]	Lyndalla Urwicka
[ ]	Harringtona Emersona
28. Prawdą jest, że:
[ ]	liczba faz procesu innowacyjnego wyróżnianych
w innowacji dotyczącej produktów jest większa
niż w innowacji dotyczącej procesów
[ ]	liczba faz procesu innowacyjnego wyróżnianych
w innowacji dotyczącej produktów jest mniejsza
niż w innowacji dotyczącej procesów
[×]	innowacje dotyczące produktów i procesów są
typami innowacji technicznych
[×]	innowacje w zakresie procesów mają największy
pozytywny wpływ na wyniki organizacji w fazie
schyłku
29. Które zdanie dotyczące dwuczynnikowej teorii
motywacji jest prawdzie:
[×]	jej podstawy zostały stworzone przez F. Herzberga
[ ]	na kontinuum zadowolenia wpływają czynniki
higieny
[ ]	proces motywowania pracownika składa się
z dwóch czynników, ale tylko jednego etapu
[ ]	na kontinuum niezadowolenia wpływają czynniki
motywacji
30. Które zdanie dotyczące faz cyklu życia produktu
jest prawdziwe:
[ ]	w fazie wprowadzania produktu zarządzanie zapasami nie stanowi żadnego problemu
[×]	w fazie dojrzałości produktu zaczyna maleć liczba
nowych firm wytwarzających dany produkt
[×]	w modelu życia produktu wyróżniamy 4 fazy
[×]	w fazie wzrostu produktu istotne jest stosowanie
strategii ograniczających tempo wchodzenia konkurentów na rynek
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21. Występowanie sztywności nominalnych cen i płac
w gospodarce uniemożliwia wystąpienie:
[×]	efektu Pigou
[×]	efektu majątkowego
[ ]	efektu Schumpetera
[ ]	efektu mnożnikowego

Marian Gorynia*, Ewa Mińska‑Struzik**

Prof. Marian Gorynia

Prof. Ewa Mińska‑Struzik

Globalizacja versus deglobalizacja –
co jest lepsze dla świata i Polski?

1. Wprowadzenie
Powstanie tego artykułu poprzedził prosty eksperyment, który każdy z Czytelników z łatwością może
powtórzyć w domowym zaciszu. Do przeglądarki
internetowej wystarczy wpisać hasło „globalizacja”,
a w niespełna pół sekundy otrzymujemy blisko 1,4 miliona wyników. Gdyby wpisać z angielska „globalisation”, liczba otrzymanych wyników przekroczy
17 milionów, a przy zastosowaniu amerykańskiej pisowni „globalization” skokowo wzrośnie o kolejne
32 miliony. Globalizacja to obecnie słowo klucz dla
wielu – naukowców różnych specjalności (socjologów, politologów, ekonomistów, filozofów, ekologów,
kulturoznawców, by wymienić tylko przykładowych),
menedżerów, polityków, dziennikarzy, działaczy organizacji społecznych, internautów. Wielowymiarowość
zjawiska, a wraz z nią zróżnicowana optyka spojrzenia
i brak jednolitej podbudowy teoretycznej sprawiają
jednak, że definicji globalizacji jest bardzo wiele.
Praktycznie każdy analizujący to zjawisko ujmuje je
nieco inaczej.
Najprościej globalizację w sferze gospodarki można
zdefiniować jako proces stopniowego zacierania się
granic między poszczególnymi gospodarkami narodowymi, wyrażający się intensyfikacją międzynarodowych przepływów handlowych, zwiększoną migracją
kapitału, ludzi i technologii (por. [Primo Braga 2017,
s. 30])1. Jakkolwiek granice międzypaństwowe w sensie fizycznym i politycznym wciąż istnieją, to stają
* Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
** Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
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się one coraz bardziej przepuszczalne dla towarów,
usług, czynników wytwórczych czy praw własności.
W efekcie dochodzi do scalania odrębnych dotychczas
gospodarek narodowych, regionów i społeczności
w jeden, silnie współzależny organizm.
Jakie są źródła opisanego przenikania i narastających współzależności? Co sprawia, że kraje coraz
intensywniej ze sobą współpracują? Po 1980 r. wiele
zjawisk w światowej gospodarce sprzyjało dynamizacji handlu, w tym konsekwentna, wielostronna liberalizacja wymiany towarów i usług oraz zawiązywanie
i systematyczne pogłębianie regionalnych porozumień
integracyjnych. Dla Polski, podobnie jak dla wielu
innych gospodarek Europy Środkowowschodniej, procesy globalizacji miały i mają szczególne znaczenie,
ich ewolucja bowiem obserwowana w drugiej połowie
XX w. i w XXI w. zbiegła się w czasie z transformacją ustroju gospodarczego rozpoczętą w 1990 r. oraz
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2014 r.
[Gorynia 2016, 2017]. Należy podkreślić, że gdyby
nie transformacja, to oddziaływanie globalizacji na
polską gospodarkę przebiegałoby zupełnie inaczej,
a do przystąpienia do Unii Europejskiej by po prostu
nie doszło.
Prawdziwym katalizatorem przemian stał się jednak
dynamiczny postęp naukowo‑techniczny, zarówno
w sferze infrastruktury (przede wszystkim komunikacyjnej i transportowej), jak i samej produkcji i zbytu.
1 Pogłębiony przegląd różnych ujęć definicyjnych znaleźć
można m.in. w pracach [Kowalski 2013] i [Gorynia 2014].
Warto też dodać, że jakkolwiek termin „globalizacja” jest
relatywnie nowy, gdyż używa się go dopiero od drugiej połowy XX w., to samo zjawisko integrowania się gospodarek
i narastających współzależności pomiędzy nimi w żadnym
razie nowe nie jest (por. [Friedman 2006, s. 19]).

2 Nowoczesne technologie transportowe objęły prawie
wszystkie rodzaje transportu (kolejowy, lotniczy, morski
i drogowy), a przede wszystkim doprowadziły do rozwoju
tzw. systemów zintegrowanych, które pozwalają przenosić
jednostki ładunkowe różnymi, współdziałającymi ze sobą
rodzajami transportu.
3 Czasami przyjmuje to formę przejęcia pewnych wzorców społecznych czy kulturowych, wywodzących się z bardziej ekspansywnego kręgu kulturowego przez inne społeczności (kalifornizacja, amerykanizacja czy westernizacja
życia).

dotyczy coraz większej liczby rynków, produktów
i usług, a konkurenci przestają walczyć ze sobą za
pomocą cen, częściej czyniąc to poprzez innowacje
techniczne, organizacyjne i marketingowe, co zwrotnie
oddziałuje na dalsze przyspieszanie postępu technicznego [Mińska‑Struzik 2010].
Przyglądając się wspomnianym siłom sprawczym
globalizacji, można odnieść wrażenie, że globalizacja jest pewnym etapem w rozwoju gospodarki, czy
szerzej cywilizacji. Jeśli akceptujemy zasady gospodarki rynkowej, to naturalne jest, że dzięki postępowi
technologii aktywność gospodarcza przedsiębiorstw
przyjmuje w coraz szerszym zakresie wymiar międzynarodowy, co w skali makroekonomicznej oznacza
wzrost współzależności pomiędzy gospodarkami poszczególnych krajów. W takim ujęciu jest to zjawisko
naturalne, jak następowanie po sobie pór roku, co
oznacza, że nie można kwestionować globalizacji,
a stosunek do niej powinien przypominać sposób
odnoszenia się do praw przyrody – globalizacji należy
się podporządkować i najbardziej zyskuje ten, kto
jest na procesy globalizacyjne otwarty. Nie wszyscy
jednak podzielają takie stanowisko. W szczególności
w ostatnim czasie nie brakuje przecież osób i środowisk, dla których globalizacja stanowi zagrożenie dla
tożsamości narodu oraz symbol zewnętrznej agresji
przeciw ojczyźnie. Ważnym elementem takiego podejścia jest zazwyczaj przekonanie o niesprawiedliwym
podziale korzyści płynących z globalizacji, czy wręcz
generowaniu tych korzyści tylko u niektórych uczestników współpracy międzynarodowej, co niekiedy
bywa interpretowane jako wyzysk, eksploatacja, czy
nawet forma neokolonializmu. Obrona przed procesami globalizacyjnymi jest zatem wyrazem dbania
o tzw. substancję narodową, która uważana bywa za
ważniejszą od podstaw materialnych i gospodarczych
narodu. Tym, co łączy oba te stanowiska, jest swoista pasywność podejścia do globalizacji. Poddanie
się skutkom globalizacji, czy to postrzeganym jako
szansa, z której należy skorzystać, czy jako zagrożenie, które należy negować, oznacza de facto przyjęcie
postawy defensywnej. Wyrazem podejścia aktywnego
byłoby uznanie globalizacji za fakt, ale taki, który
można kształtować i którego skutki, zasięg i postać
nie muszą być z góry przesądzone (por. [Kozłowski
2003]). Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy takie
aktywne podejście jest w ogóle możliwe, a jeśli tak,
to na czym powinno ono polegać.
Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na
postawione wyżej pytanie przede wszystkim z perspektywy globalnej i makroekonomicznej. Rozpatrywane procesy mają oczywiście swoje uwarunkowania i odniesienia na poziomie mikroekonomicznym
oraz menedżerskim. Tam, gdzie było to szczególnie
ważne i możliwe, zostały one zasygnalizowane, jednak
zważywszy na ograniczoną objętość tekstu uwaga
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Nowoczesne technologie, czyniąc transport ładunków
coraz tańszym i bardziej niezawodnym2, a jednocześnie zwiększając produktywność maszyn i urządzeń,
tworzą wręcz presję na szeroką globalną komercjalizację produktów. Z kolei postępy w rozwoju technologii
komunikacyjnych i informacyjnych usprawniają poszukiwanie odbiorców i dostawców za granicą. Dzięki
tym samym technologiom zmienia się również sam
proces wytwarzania. Geograficzna dywersyfikacja poszczególnych ogniw łańcucha tworzenia wartości stała
się nie tylko możliwa z technicznego i menedżerskiego
punktu widzenia, ale wręcz pożądana, ze względu
na zróżnicowane poziomy kapitało‑ i pracochłonności. Odbywa się ona w taki sposób, by wykorzystać
przewagę komparatywną specyficzną dla produkcji
określonego komponentu, płynącą zarówno z efektów
skali, jak i z niskich kosztów pracy. Produkcja coraz
rzadziej odbywa się w całości w jednym miejscu na
świecie [Mińska‑Struzik 2006].
Drugą siłą napędową w procesie globalizacji są
zmiany w konkurencji międzynarodowej. Szeroki
i szybki przepływ informacji, wzmacniany wyrównywaniem się przeciętnych poziomów PKB oraz dochodów między krajami, prowadzi do homogenizacji
(upodabniania się) popytu, zarówno konsumpcyjnego,
jak i inwestycyjnego. Masowe media i globalna reklama, pokazujące nabywcom w różnych krajach te
same obrazy i przekazy werbalne, powoli, acz systematycznie kreują zbliżone wzorce zakupowe, niezależnie od kultury narodowej czy kraju pochodzenia
konsumentów3. Z drugiej strony dostęp do informacji
pozwala nabywcom porównywać towary i usługi nie
tylko w skali lokalnej, ale też międzynarodowej, co
powoduje wzrost wymagań odnośnie do jakości, wyglądu, niezawodności czy funkcjonalności produktów.
Zmiany w konkurencji międzynarodowej następują
jednak nie tylko po stronie popytu, ale także po stronie
podaży. Przede wszystkim coraz większe jest zróżnicowanie oferty produktowej i tym samym dopasowanie
do potrzeb konkretnych nabywców. Rosnące zaangażowanie w zagraniczne inwestycje bezpośrednie
powoduje z kolei przesunięcia źródeł podaży w skali
międzynarodowej i implikuje nowe strumienie handlu międzynarodowego. Po stronie podaży można
zaobserwować też postępującą oligopolizację, która

skupiona została na zjawiskach makroekonomicznych
i relacjach międzypaństwowych.
W dalszej części opracowania zawarto przegląd
i ocenę działań kluczowych aktorów gospodarki światowej. Po krótkim przedstawieniu fundamentów teoretycznych prowadzonych rozważań, autorzy odniosą
się przede wszystkim do handlu międzynarodowego
jako głównego wymiaru globalizacji, wokół którego
spór wydaje się obecnie najgorętszy. Jako że poszukiwanie złotego środka między wolnym handlem
a protekcjonizmem stało się także myślą przewodnią
XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, tekst stanowi głos w dyskusji na temat tego, „ile liberalizmu
jest możliwe, a ile interwencjonizmu państwa jest
konieczne”.

2. Spór o istotę i skutki globalizacji *
Procesy internacjonalizacji/globalizacji4 zachodzące bezpośrednio po II wojnie światowej cechowały się dość niskim poziomem intensywności.
Zasadniczo przyjmuje się, że dopiero w latach 70.
XX w. rozpoczęła się trzecia faza globalizacji. W tym
okresie gospodarka polska była gospodarką w znacznym stopniu autarkiczną, a handel zagraniczny był
traktowany nie jako źródło przysparzania korzyści
z międzynarodowego podziału pracy, ale jako środek
do pozyskania dóbr, których wytworzenie z różnych
powodów nie było możliwe w kraju. Tak więc – jak to
już zaznaczono – znaczniejszy wpływ czynnika internacjonalizacji/globalizacji na gospodarkę polską stał
się faktem za sprawą transformacji rynkowej. W tym
miejscu należy powrócić do kwestii definicyjnych
i podkreślić niejednoznaczność oraz wielowymiarowość pojęcia globalizacji (zob. np. [Brown 1992,
Ohmae 1995, Dicken 1998, Parker 1998, Gilpin 2000,
Streeten 2001, Gorynia 2002, Stiglitz 2002, Milward
2003, Making Globalization... 2003, Bhagwati 2004,
Stiglitz 2008, The Nation‑State... 2010, Rodrik 2011,
Stiglitz 2011, Nederveen 2012]). Ujęcie wymiarów
globalizacji w naukach społecznych interesująco
opisał T. Kowalski [2013, s. 13]. Na potrzeby tego
opracowania wystarczy przyjąć, że globalizacja jest
najwyższym pod względem intensywności stadium
internacjonalizacji wielowymiarowych związków
pomiędzy różnymi krajami. Rozmaite analizy i ujęcia
globalizacji w literaturze przedmiotu cechuje różne
rozłożenie akcentów. Niżej prezentujemy koncepcje
kilku autorów, które zostały dobrane ze względu na
* W tej części wykorzystano fragmenty opracowania
[Gorynia 2017].
4 Globalizacja w przejętym tutaj znaczeniu często traktowana jest jako bardziej zaawansowana, wyższa faza internacjonalizacji. Dla oddania tego związku w tej części tekstu
będziemy posługiwać się określeniem „internacjonalizacja/
globalizacja”.
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wkład intelektualny umożliwiający interdyscyplinarne
wyjaśnienie i zrozumienie procesów globalizacji.
W niektórych publikacjach można spotkać się z propozycją analizy i oceny globalizacji w kategoriach
szans i zagrożeń. P. Streeten zaproponował koncepcję
swego rodzaju bilansu globalizacji (Balance sheet of
globalization – Rough approximations), w którym
identyfikuje tych, którzy na globalizacji zyskali, oraz
tych, którzy stracili [Streeten 2001, s. 30]. W debacie
pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami globalizacji
ważny jest również głos naukowców ekonomistów.
Przykładem rzeczowej i rzetelnej analizy tego zagadnienia jest ujęcie zaproponowane przez J. Bhagwatiego [2004]. Autor ten identyfikuje plusy i minusy
globalizacji w następującym układzie: ubóstwo –
zmniejszenie – zwiększenie; praca dzieci – redukcja – zwiększenie; rola kobiety – poprawa – regres;
demokracja – promocja – ograniczenie; kultura –
wzbogacenie – narażona na niebezpieczeństwo; płace
i standardy pracy – wzrost – obniżka; środowisko –
poprawa – pogorszenie; korporacje międzynarodowe – pożyteczni aktorzy – drapieżcy; przestępczość – spadek – wzrost; zdrowie – poprawa – regres.
Warta odnotowania jest również diagnoza G. Kołodki [2013] odnosząca się do wyzwań stojących
przed cywilizacją ziemską w związku z procesami
globalizacji. Została ona przedstawiona jako tuzin
„wielkich spraw przyszłości” i obejmuje następujące
elementy: tempo i granice wzrostu gospodarczego;
ewolucja wartości i ich kulturowe implikacje dla procesów rozwojowych; instytucjonalizacja globalizacji
a narastający brak koordynacji i chaos; integracja
regionalna i jej sprzężenie z globalizacją; pozycja
i rola organizacji pozarządowych; środowisko przyrodnicze i konkurencja o wyczerpujące się zasoby
naturalne; procesy demograficzne i migracje ludności;
bieda, nędza i nierówności społeczne; gospodarka
i społeczeństwo oparte na wiedzy; postęp naukowo
‑techniczny; ewolucja sieci i jej gospodarcze konsekwencje; konflikty i bezpieczeństwo, wojna i pokój.
Na uwagę zasługują także poglądy W. Orłowskiego
[2016, s. 217], który zgadza się z opinią G. Kołodki
[2013], że „w skali całego świata bilans globalizacji
jest korzystny”. Równocześnie zauważa, że globalizacja wywołuje także wiele kontrowersji, oraz podaje pięć najważniejszych zarzutów pod jej adresem
w nawiązaniu do prac krytyków globalizacji [Stiglitz
2002]: niesprawiedliwe reguły gry, narzucone przez
dysponujące większą siłą kraje rozwinięte; orientacja
procesów globalizacji wyłącznie na zysk i wartości
materialne, z lekceważeniem innych aspektów życia;
niedemokratyczne ograniczanie suwerenności wielu
krajów rozwijających się; bardzo nierównomierny
rozkład korzyści płynących z globalizacji oraz narzucanie wielu krajom rozwijającym się systemu
gospodarczego nieodpowiedniego dla ich tradycji,

Na oddziaływanie zasygnalizowanych czynników o charakterze ogólnym nakładają się wpływy
determinant specyficznych dla poszczególnych branż
(sektorów) oraz pojedynczych, niekiedy potężnych
przedsiębiorstw, w szczególności korporacji międzynarodowych. W ostatnich 2–3 dziesięcioleciach wiele
branż krajowych, czy nawet międzynarodowych, staje
się branżami globalnymi, a więc branżami, których
uczestnikami są przedsiębiorstwa funkcjonujące
w sposób zintegrowany w skali świata. O tym, czy
branża będzie ewoluować w kierunku branży globalnej, decyduje zdaniem G.S. Yipa [1996] zestaw
czynników wyznaczających tzw. potencjał internacjonalizacyjny i globalizacyjny branży. Są to następujące
czynniki:
• rynkowe (np. upodabnianie się stylów życia i gustów, pojawienie się klientów globalnych i marek
światowych, rozwój globalnej reklamy),
• kosztowe (np. korzyści skali, przyspieszenie
tempa innowacji technologicznych, postęp
w dziedzinie transportu),
• konkurencyjne (np. wzrost poziomu obrotów
handlu światowego, globalne alianse strategiczne,
wzrost liczby globalnych konkurentów),
• rządowe (np. znoszenie barier taryfowych i pozataryfowych, denacjonalizacja, prywatyzacja,
integracja gospodarcza),
• dodatkowe (np. rewolucja w informacji i komunikacji, udogodnienia w podróżowaniu).
Konkurencja, która może nadawać branży charakter globalny, zmusza przedsiębiorstwa funkcjonujące
w skali rynków krajowych, czy nawet w sposób niezintegrowany w skali świata, aby uwzględniły następujące okoliczności [Gorynia i Jankowska 2004]:
• wzrasta zagrożenie nowymi wejściami – następuje relatywny spadek barier wejścia i wyjścia,
* W tej części wykorzystano fragmenty zaczerpnięte
z pracy [Gorynia i Kowalski 2008].

firmami, bo np. wspólne potrzeby klientów utrudniają firmom stosowanie strategii różnicowania,
pojawiają się kompatybilne standardy techniczne,
przedsiębiorstwa lokalne walczą o nawiązanie
współpracy z firmami globalnymi,
• następuje wzrost zagrożenia przez substytuty –
rozszerza się obszar, z którego substytuty mogą
pochodzić, badania i rozwój firm globalnych prowadzą do tworzenia coraz to nowych produktów,
a więc pojawia się coraz więcej innowacji produktowych,
• globalizacja klienta wzmacnia jego siłę przetargową wobec przedsiębiorstw dostawców z danej
branży,
• globalizacja konkurentów uczestników branży
osłabia siłę przetargową klientów.
Procesy konkurencji, które mogą popychać branżę
w kierunku globalizacji, ujawniają, że branże mają
odmienne układy determinant globalizacji, a ponadto
układy te zmieniają się w czasie. Tym niemniej w wypadku każdej branży prawdziwe jest stwierdzenie, że
wzrost intensywności procesów globalizacji wzmaga
natężenie konkurencji.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na efekt działania
Internetu (rysunek 1). Internet jest czynnikiem, który
w miarę wzrostu siły czynników globalizacji powoduje
przesunięcie w górę linii obrazującej zależność między
siłą czynników globalizacji a potencjałem globalizacyjnym, który można utożsamiać z podatnością na
globalizację. Innymi słowy Internet zwielokrotnia
oddziaływanie czynników globalizacji [Yip 2004,
Mińska‑Struzik 2010].
Potencjał globalizacyjny sektora

3. Mezo‑ i mikroekonomiczny
wymiar globalizacji *

• zaostrza się rywalizacja między już działającymi

Efekt
korzystania
z Internetu

Siła czynników globalizacji

Rysunek 1. Wpływ Internetu na potencjał
globalizacyjny sektora
Źródło: [Yip 2004].

Podsumowując rozważania zawarte w tym punkcie,
warto podkreślić, że układ uwarunkowań w niektórych
branżach jest taki, iż niesie on za sobą imperatyw prowadzenia przez firmy ekspansji zagranicznej, postępującej internacjonalizacji i w najbardziej zaawansowanym stadium – wdrażania globalnej strategii działania.
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kultury i wyzwań rozwojowych. Warte zauważenia są ponadto poglądy D. Rodrika [2011], który do
globalizacji podchodzi w sposób interdyscyplinarny
i wskazuje na konflikty między demokracją, interesami państw narodowych i globalizacją ekonomiczną
oraz proponuje sposoby ich rozwiązania. Wydaje się,
że wyzwania przyszłości dla polskiej gospodarki będą
związane przede wszystkim z tym procesem, choć
w pewnym stopniu i w jakimś ograniczonym czasowo
okresie może się jeszcze utrzymywać decydujące
znaczenie integracji z UE. W dalszej przyszłości
prawdopodobny zdaje się jednak wzrost znaczenia
globalizacji.

Jest to warunek sine qua non utrzymania
się w grze konkurencyjnej zarówno pod
względem technicznym, jak i przede
wszystkim ekonomicznym ze względu
na możliwość realizacji korzyści skali,
którą stymuluje prowadzenie działalności skoordynowanej i zintegrowanej na
wielu rynkach jednocześnie.

4. (De)globalizacja gospodarek?
Studiując statystyki handlu międzynarodowego (rysunek 2, tabela 1), można
zauważyć, po pierwsze, znaczną dynamizację obrotów w ostatnich dekadach Rysunek 2. Dynamika wolumenu światowego eksportu
(w tym w szczególności w porównaniu i PKB w latach 1980–2016
z PKB), a po drugie, fakt pojawienia Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WTO (stat.wto.org,
się wśród liderów światowego handlu data dostępu: 12.07.2018).
nowych graczy z grupy krajów rozwijających się.
jednak swój impet, gdyż w 2016 r. łączny udział siedPocząwszy od 1986 r. udział krajów rozwijają- miu wymienionych wyżej gospodarek azjatyckich
cych się w światowym eksporcie dóbr przemysłowych w światowym eksporcie dóbr przemysłowych kształsystematycznie rósł, osiągając w latach 2013–2014 tował się na zbliżonym poziomie co półtorej dekady
rekordowy poziom ponad 44% (podczas gdy dekadę wcześniej (13,6% w 2016 r. wobec 14% w 2000 r.).
wcześniej było to niespełna 32%, a na początku Meksyk i Brazylia – południowoamerykańscy liderzy
lat 90. – 24%)5. Pogłębiona analiza ujawnia jednak, eksportu – również utrzymały w miarę stabilny udział
że sukcesy eksportowe krajów rozwijających się pozo- (4,5% w 2016 r. wobec 3,5% w 2000 r.).
stają zasługą relatywnie niewielkiej liczby gospodarek.
Rzeczywiście dynamicznymi aktorami są więc
W 2016 r. tylko cztery azjatyckie kraje nowo uprzemy- obecnie wyłącznie Chiny i Indie6. Te ostatnie pomiędzy
słowione pierwszej generacji (Hongkong, Singapur, 2000 r. a 2016 r. zwiększyły swój udział w światowym
Korea Południowa i Tajwan) dostarczyły 10,2% świa- eksporcie dwuipółkrotnie, a w imporcie – niemal trzytowego eksportu i zakupiły 9,0% światowego importu, krotnie. Ponieważ jednak startowały z bardzo niskiego
co stanowiło około 23% całej wymiany handlowej pułapu, w 2016 r. w rankingu gospodarek o najwiękwszystkich gospodarek rozwijających się.
szych udziałach w światowym handlu znalazły się
Do znaczących azjatyckich eksporterów spośród dopiero na dwudziestym miejscu po stronie eksportu,
krajów nowo uprzemysłowionych, obok wymienio- a po stronie importu – na miejscu 14.7 Zatem jedynych wyżej, WTO zalicza jeszcze Tajlandię, Malezję nym niekwestionowanym beneficjentem globalizacji
i Indonezję. Warto przy tym podkreślić, że gospodarki w sferze handlu pozostają w zasadzie wyłącznie Chiny.
te (z wyjątkiem Hongkongu) jeszcze w latach 70. Ponieważ zamieszkuje je ponad 20% ludności świata,
w światowych rankingach eksporterów plasowały się Państwo Środka jest automatycznie odpowiedzialne
na bardzo odległych pozycjach [WTO 2013, s. 58]. za korzystny bilans efektów globalizacji zarówno
W ostatnim czasie rozwój ich handlu wyraźnie utracił w skali ogólnoświatowej, jak i w grupie krajów rozwijających się. Tymczasem w wielu regionach świata
5 Czasowe odwrócenie tendencji wzrostowej wystąpiło
w kryzysowym 1998 r. Podobnie w 2001 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w krajach wysoko
rozwiniętych, skutkujące wyraźnym zmniejszeniem popytu
na import, silnie uderzyło w kraje rozwijające się, powodując
obniżenie ich udziału w światowym eksporcie. Scenariusz
ten nie powtórzył się już jednak w 2009 r. Spowodowane
globalną recesją załamanie eksportu było zdecydowanie
silniejsze po stronie krajów wysoko rozwiniętych, co
umożliwiło krajom rozwijającym się dalsze zwiększenie
ich udziału w światowych eksporcie. Załamanie nadeszło
w latach 2015–2016, za co odpowiadały częściowo spadające ceny surowców, a częściowo ograniczenie popytu na
import, zarówno po stronie krajów wysoko rozwiniętych,
jak i rozwijających się.
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6 J. Wang, D. Medianau i J. Whalley [2011, s. 16‑23]
skalkulowali udziały krajów rozwijających się w światowym handlu, zakładając, że eksport Chin, Indii i Brazylii
(nazywanych przez autorów „Wielką Trójką”) rósł w tempie
takim samym jak w pozostałych krajach rozwijających się.
Przy przyjęciu takiego scenariusza wydarzeń, udział całej
grupy krajów rozwijających się w światowym handlu byłby
na koniec ubiegłej dekady o ponad jedenaście punktów
procentowych niższy niż w rzeczywistości.
7 Do pierwszej dziesiątki w światowym rankingu importerów Indie weszły wyłącznie w 2012 r. Awans był skutkiem
względnego osłabienia pozycji w światowym handlu po
stronie uplasowanych na zbliżonych miejscach Włoch, Korei
Południowej i Kanady.
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Tabela 1. Liderzy światowego handlu produktami przemysłowymi
w latach 1980, 1990, 2000, 2010 i 2016a
Eksport
Miejsce

1980

1990

2000

2010

2016

1.

USA (11,9)

Niemcy (12,2)

USA (12,3)

Chiny (10,4)

Chiny (13,2)

2.

Niemcy (9,5)

USA (11,4)

Niemcy (8,7)

USA (8,4)

USA (9,1)

3.

Japonia (6,4)

Japonia (8,3)

Japonia (7,5)

Niemcy (8,3)

Niemcy (8,4)

4.

Francja (5,7)

Francja (6,3)

Francja (4,7)

Japonia (5,0)

Japonia (4,0)

5.

Wlk. Brytania (5,4)

Wlk. Brytania (5,4)

Wlk. Brytania (4,5)

Holandia (3,8)

Holandia (3,6)

6.

Arabia Saud. (5,4)

Włochy (4,9)

Kanada (4,3)

Francja (3,4)

Hongkong (3,2)

7.

Włochy (3,8)

Holandia (3,8)

Chiny (3,9)

Korea Pd. (3,0)

Francja (3,1)

8.

b. ZSRS (3,8)

Kanada (3,7)

Włochy (3,7)

Włochy (2,9)

Korea Pd. (3,1)

9.

Holandia (3,6)

Bel+Lux. (3,4)

Holandia (3,3)

Belgia (2,7)

Włochy (2,9)

10.

Kanada (3,3)

Hongkong (2,4)

Hongkong (3,2)

Wlk. Brytania (2,6)

Wlk. Brytania (2,6)

Łączny udział liderów w światowym eksporcie
58,8

61,8

53,1

50,5

50,1

Import
Miejsce

1980

1990

2000

2010

2016

1.

USA (12,4)

USA (14,6)

USA (18,9)

USA (12,8)

USA (13,9)

2.

Niemcy (6,1)

Niemcy (10,0)

Niemcy (7,5)

Chiny (9,1)

Chiny (9,8)

3.

Japonia (6,8)

Japonia (6,6)

Japonia (5,7)

Niemcy (6,9)

Niemcy (6,5)

4.

Francja (6,5)

Francja (6,6)

Wlk. Brytania (4,5)

Japonia (4,5)

Wlk. Brytania (3,9)

5.

Wlk. Brytania (5,6)

Wlk. Brytania (6,3)

Francja (4,6)

Francja (3,9)

Japonia (3,7)

6.

Włochy (4,9)

Włochy (5,1)

Kanada (3,7)

Wlk. Brytania (3,6)

Francja (3,5)

7.

Holandia (3,8)

Holandia (3,6)

Włochy (3,5)

Holandia (3,4)

Hongkong (3,4)

8.

Bel+Lux (3,5)

Kanada (3,5)

Chiny (3,4)

Włochy (3,2)

Holandia (3,1)

9.

b. ZSRS (3,3)

Bel+Lux (3,4)

Hongkong (3,2)

Hongkong (2,9)

Kanada (2,6)

10.

Kanada (3,0)

Hiszpania (2,5)

Holandia (3,0)

Korea Pd. (2,8)

Korea Pd. (2,5)

Łączny udział liderów w światowym imporcie
55,9
a)

62,2

58,0

53,1

52,9

w nawiasach podano udziały procentowe poszczególnych gospodarek odpowiednio w światowym eksporcie i imporcie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WTO (stat.wto.org, data dostępu: 12.07.2018).

postęp jest albo nieznaczny, albo wręcz dochodzi do
pogarszania się warunków życia. O ile w początkowej fazie współczesnej fali globalizacji podkreślano
możliwości szybkiego rozwoju gospodarek słabszych
ekonomicznie, gdyż globalizację utożsamiano właśnie
z ekspansją na te rynki, o tyle obecnie coraz wyraźniej widać, że omawiany proces prowadzi w istocie
do zacieśniania powiązań pomiędzy krajami wysoko
rozwiniętymi, o podobnym poziomie dochodu i rozwoju gospodarczego, oraz wybranymi krajami nowo
uprzemysłowionymi, zdolnymi do zaadaptowania się
do nowych warunków oraz do twórczego ich wykorzystania.
Globalizacja, wbrew nazwie, nie ma więc globalnego zasięgu, a widoczna koncentracja handlu w grupie dziesięciu liderów dobitnie to potwierdza. Całego

globu dotyczy ona jednak w tym sensie, że pomijając
pewne kraje, prowadzi do zwiększania ich marginalizacji w zakresie międzynarodowych stosunków
handlowych. W grupie zmarginalizowanych znajdują
się kraje Ameryki Łacińskiej, gdzie korzystne efekty
globalizacji są w istocie nieznaczne, oraz Afryka
Subsaharyjska, w której odnotowano wręcz wzrost
ubóstwa. W Europie i Azji Środkowej za wzrost ubóstwa odpowiedzialne są z kolei państwa poradzieckie,
w tym także sama Rosja8.
Linie podziału między beneficjentami a zmarginalizowanymi w procesie globalizacji przebiegają już
8 Istnienie grupy państw zmarginalizowanych stało się
ważnym argumentem w krytyce globalizacji i instytucji
międzynarodowych (zob. m.in. [Stiglitz 2004]).
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jednak nie tylko wzdłuż granic państwowych. „Pęknięcia” mają obecnie coraz częściej charakter wewnątrzspołeczny i ujawniają się także w państwach wysoko
rozwiniętych, znajdujących się na szczycie rankingu
największych eksporterów i zarazem najsilniejszych
gospodarek świata (zarówno pod względem wysokości
PKB p.c., jak i zaawansowania technologicznego).
Tylko w USA w 2016 r. 5,9 miliona stanowisk pracy
oferowanych wysoko kwalifikowanym kadrom technicznym pozostało nieobsadzonych, podczas gdy miliony osób zatrudnionych w przemyśle doświadczyły
stagnacji lub wręcz spadku wynagrodzeń. Na 160
milionów zatrudnionych, wskutek postępu technicznego, każdego miesiąca 1,7 miliona stanowisk znika
z amerykańskiego rynku pracy. Mimo że powstaje
podobna liczba nowych miejsc pracy, to wymagają
one całkowicie innych kwalifikacji i kompetencji.
Pod koniec lat 40. XX w. sama korporacja AT&T
zatrudniała 350 tys. manualnych operatorów telefonów. Obecnie cała branża telekomunikacyjna w USA
zatrudnia mniej niż jedną dziesiątą tej liczby osób,
i to w warunkach dynamicznego wzrostu obrotów.
Z drugiej strony do 2012 r. niemal pół miliona stanowisk pracy utworzono dla specjalistów w zakresie
opracowywania aplikacji mobilnych, podczas gdy
jeszcze pięć lat wcześniej żadne z tych stanowisk nie
istniało [WTO 2017, s. 16‑18].
Gwałtowna zmiana technologiczna, ta sama, która
napędza proces globalizacji, sprawia, że marginalizowane są całe grupy społeczne, niezdolne do zaoferowania kwalifikacji pożądanych w nowoczesnej gospodarce. Rzutująca na kariery wielu osób postępująca
automatyzacja i digitalizacja z jednej strony, a z drugiej – postkryzysowe przedłużające się spowolnienie
gospodarcze i osłabiony popyt to ogromne wyzwania,
w obliczu których stanęły obecnie kraje wysoko rozwinięte. Jeśli na to nałoży się rosnącą konkurencję
w zakresie kosztów pracy ze strony choćby tych kilku
krajów rozwijających się, którym udało się włączyć
w główny nurt globalizacji, oczekiwania, a wręcz
presja na kreatorów polityki gospodarczej w krajach
wysoko rozwiniętych jest ogromna. Decydentom, po
raz pierwszy w okresie od zakończenia II wojny światowej przyszło mierzyć się ze wspomnianymi wyżej
problemami, choć zauważyć należy, że nie są one tak
do końca nowe. Deglobalizacji światowa gospodarka
znaczona depresją, napięciami politycznymi, dojściem
do głosu ideologii z natury wrogich współpracy międzynarodowej, a w konsekwencji falą protekcjonizmu,
doświadczyła już w latach 1914–1945.
Czy jednak ponowne zamykanie gospodarek narodowych, odgradzanie ich cłami i innymi barierami handlowymi od reszty świata to właściwy kierunek i dobre
lekarstwo na bolączki współczesnej fali globalizacji?
Spróbujmy przypomnieć sobie, dlaczego w ostatnich
dekadach stopniowo od nich odchodzono.
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5. Wolny handel a protekcjonizm
W świetle teorii przewagi komparatywnej (zarówno
w ujęciu klasycznym, jak i w jej późniejszych modyfikacjach) handel międzynarodowy przynosi największe korzyści tylko wówczas, gdy nie jest hamowany
żadnymi ograniczeniami. Zakłócenia w lokalizacji
produkcji w kraju bądź miejscu najbardziej wydajnym
kosztowo powodują, że gospodarka światowa traci.
Nawet jeżeli w pojedynczych przypadkach kraj stosujący bariery w handlu nie odnotuje strat, to pojawią
się one po stronie partnerów handlowych. Nie ulega
wątpliwości, że dobrobyt w skali świata jest maksymalizowany wyłącznie w sytuacji wolnego handlu.
Dyskusyjny bywa jednak podział jego owoców, co
powoduje, że rządy poszczególnych krajów decydują
się interweniować. Należy mieć jednak na uwadze, że
w ogromnej większości przypadków sięganie po bariery handlowe, by osiągać cele społeczne i polityczne,
odbywa się kosztem ekonomicznej racjonalności.
Po pierwsze, bariery handlowe nie tylko ograniczają możliwości ekspansji zagranicznych dostawców
na rynku kraju importera – one przede wszystkim
szkodzą rodzimym konsumentom. Wyższa cena, którą
płacą oni wskutek obciążenia towaru cłem, powoduje
straty, których suma jest większa niż ewentualne korzyści, jakie wskutek odgrodzenia od zagranicznej
konkurencji generować będą krajowi producenci.
Nawet po uwzględnieniu wpływów z ceł do budżetu
państwa wciąż część strat konsumentów pozostaje
„pusta” (niepokryta niczyimi korzyściami). Jedynie
duży kraj, którego udział w światowym popycie na
dobro obłożone cłem jest na tyle znaczący, że zagraniczni dostawcy skłonni są obniżać swoje ceny, by
zniwelować efekt nałożonej bariery w handlu, może
z tytułu cła osiągnąć dodatkowe korzyści i przez to
skompensować szkody wyrządzone konsumentom.
Nietrudno jednak zauważyć, że taka optymalizacja
odbywa się kosztem zagranicy, więc jeżeli chodzi
o poziom dobrobytu światowego, posunięcie to budzi
wątpliwości.
Po drugie, wprowadzanie barier w handlu niesie ryzyko retorsji ze strony zagranicy. Ponieważ stosowanie
ceł importowych uderza w zagranicznych eksporterów,
rządy partnerów handlowych, chcąc chronić swoje
gospodarki, z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzą pięknym za nadobne. Przemawia za tym zarówno
interes ekonomiczny, jak i sposób konstrukcji umów
handlowych, przewidujących symetryczne sankcje za
ich nieprzestrzeganie.
Ryzyko retorsji sprawia, że w ograniczenie importu
spowoduje kurczenie się eksportu, co negatywnie
rzutować będzie na wielkość zatrudnienia w sektorze
eksportowym. Dlatego też często stosowany argument
wzrostu zatrudnienia w przypadku protekcji rodzimego
rynku ekonomiści powszechnie uważają za niesłuszny.

powściągliwi w swoich ocenach byli Brytyjczycy –
46% ankietowanych pozytywnie oceniło globalizację,
podczas gdy na przykład w Wietnamie entuzjastów
było dwa razy tyle. Na dodatek wśród osób badanych
w Wielkiej Brytanii i USA bardzo duża frakcja, bo aż
(odpowiednio) 36% i 33%, nie miała żadnego zdania
w tej sprawie. Można tu dostrzec wyjątkową koincydencję – w tym samym 2016 r. w ogólnopaństwowym
referendum mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa
zagłosowali za wystąpieniem z Unii Europejskiej,
a w wyborach prezydenckich w USA zwyciężył Donald Trump. Otwarta pozostaje kwestia, czy głosy
oddane de facto za izolacją gospodarek stanowią właściwą odpowiedź na bolączki i frustracje obywateli.

6. Czy można wygrać wojnę handlową?
Od czasu powstania GATT (Układu Ogólnego
w Sprawie Taryf Celnych i Handlu) w 1947 r., a następnie przekształcenia go w Światową Organizację
Handlu w 1994 r., osiem wielostronnych rund negocjacji handlowych doprowadziło do wzajemnej
85‑procentowej redukcji ceł oraz eliminacji wielu
pozacelnych narzędzi polityki handlowej. Dwie podstawowe zasady leżące u podstaw funkcjonowania
GATT/WTO – wzajemności i niedyskryminacji – dotychczas dość skutecznie ograniczały pokusę stosowania ograniczeń w handlu celem eksploatowania przewagi rynkowej. Innymi słowy, członkowie organizacji
byli skłonni powstrzymywać w ryzach skłonności do
uzyskiwania korzyści handlowych kosztem swoich
partnerów. Przedłużająca się dziewiąta runda rokowań
(tzw. Doha Round) wywołała głosy krytyczne pod
adresem Organizacji, ale przyznać należy, że zarówno
zakres członkostwa, jak i postępy w zakresie liberalizacji światowych obrotów handlowych do 2016 r.
zaszły już naprawdę daleko (tabela 2). Świat dawno
nie był tak bliski spełnienia idei wolnego handlu.
Tabela 2. Średni efektywny poziom ceł
w wybranych krajach w latach 1990, 2000,
2010 i 2016 (średnia ważona wielkością importu
w poszczególnych grupach produktowych, %)
Kraj
Kanada

1990

2000

2010

2016

7,02

1,31

1,46

1,56

USA

3,92

2,10

1,66

1,67

UE

4,80

2,27

1,89

1,96

Japonia

3,61

4,49

2,20

2,55

Chiny

b.d.

14,70

4,65

3,54

Rosja

b.d.

b.d.

5,20

3,62

Meksyk

b.d.

15,20

5,37

4,35

Źródło: opracowanie własne na podstawie oszacowań Banku
Światowego, wykorzystujących dane UNCTAD i WTO (http://
databank.worldbank.org, data dostępu: 20.07.2018).
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Analogicznie niesłuszny pozostaje argument ochrony
bilansu płatniczego, bo jeśli zmniejszeniu importu
towarzyszyć będzie redukcja wywozu, poprawa salda
handlu jest mało prawdopodobna.
W debacie dotyczącej wyboru między stosowaniem
wolnego handlu bądź protekcjonizmu wskazuje się
na nieliczne argumenty na rzecz stosowania barier
w handlu, które w określonych warunkach można
uznać za zasadne. Teoria drugiego najlepszego rozwiązania (second best) sugeruje stosowanie środków
polityki handlowej w celu skorygowania zniekształceń
występujących na rynku. O ile w warunkach doskonałej
konkurencji wolny handel jest najlepszym z możliwych
rozwiązań (first best), to w sytuacji występowania
niedoskonałości i zakłóceń (co zdecydowanie częstsze
i bliższe rzeczywistości rynkowej) wprowadzenie cła
może złagodzić, lub nawet zlikwidować oddziaływanie
pierwotnych zniekształceń na dobrobyt kraju. Oczekuje
się bowiem, że spowodowanie kolejnego zniekształcenia rynku zmniejsza nieefektywność wywołaną odstępstwem od stanu optimum na skutek pierwotnego
zakłócenia w stopniu większym, niż wynika to z zakłócenia generowanego przez zastosowanie narzędzi
polityki handlowej [Rynarzewski 2005, s. 43‑49].
Innym argumentem jest ochrona branż raczkujących, tj. znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju,
uniemożliwiającej bezpośrednie konkurowanie z dojrzałymi już dostawcami zagranicznymi. Jakkolwiek
argument ten można wysuwać zarówno w odniesieniu
do protekcji gospodarek wysoko rozwiniętych, jak
i rozwijających się [Rynarzewski i Zielińska‑Głębocka
2006, s. 284‑294], to jednak branż raczkujących wymagających wsparcia państwa w tej drugiej grupie
krajów jest naturalnie więcej. Tymczasem wśród
wygranych w procesie globalizacji, rozumianych
jako gospodarki silniej zintegrowane i aktywniej
uczestniczące w światowym handlu, przeważają
gospodarki wysoko rozwinięte. Paradoksalnie jednak badania opinii społecznych na temat korzyści
z globalizacji, w tym w szczególności wolnego handlu i kreacji miejsc pracy, wskazują zdecydowanie
większy entuzjazm i wyraźnie mniej protekcjonistyczne nastawienie wśród respondentów z krajów
rozwijających się. W badaniu PEW Research Center
z 2014 r. największy sceptycyzm wobec globalizacji
wykazali ankietowani mieszkańcy USA [PEW 2014].
Tylko jedna piąta z nich (przy medianie w całej próbie
badawczej na poziomie 54%) twierdziła, że wolny
handel może się przyczyniać do kreacji miejsc pracy.
Entuzjaści wolnego handlu w krajach rozwijających
się stanowili tymczasem aż 2/3 badanych. W nowszym
badaniu YouGov z 2016 r. najbardziej nieufni wobec
globalizacji okazali się również Amerykanie, a obok
nich Francuzi, którzy wykazali odpowiednio 40%
i 37% poparcia dla stwierdzenia, że globalizacja jest
korzystna dla świata [Smith 2016]. Niemal tak samo

W takich właśnie warunkach zaczynamy obecnie
obserwować posunięcia określane przez niektórych
komentatorów mianem początków wojny handlowej
[„The Economist”, 5.07.2018]. Na początku lipca
2018 r. weszły bowiem w życie 25‑procentowe cła
na chiński eksport do USA, głównie maszyny i części
elektroniczne, warte 34 mld USD rocznie. Chiny wystosowały cła odwetowe o podobnej skali na szeroki
wachlarz produktów – od nasion soi do samochodów
typu SUV. W oficjalnym przekazie prezydenta Trumpa
cła mają być dla Pekinu karą za wymuszanie transferu
technologii od amerykańskich firm w zamian za dostęp
do chińskiego rynku9. Zakłada on, że skoro Chiny posiadają ogromną nadwyżkę we wzajemnych obrotach
handlowych z USA (375 mld USD w 2017 r.), to na
wymianie (nomen omen) celnych ciosów stracą więcej.
Póki co skala ograniczeń jest relatywnie nieduża, ale oba
kraje mają już gotowe listy produktów wartych kolejnych 16 mld dolarów rocznie. Prezydent USA ostrzega,
że zastosowanie działań odwetowych przez Chiny skutkować będzie dalszym konsekwentnym rozszerzaniem
ceł na towary docelowo warte nawet do 500 mld USD.
Wydaje się jednak, że postrzeganie Chin jako gospodarki silnie zależnej od eksportu nie jest już do
końca prawdziwe. Eksport netto stanowi bowiem jedynie 2% chińskiego PKB, a wartość wywozu objętego
6 lipca 2018 r. amerykańskimi cłami nie przekracza
0,1% PKB. Zapowiadana eskalacja konfliktu może
być oczywiście mocniej odczuwalna, ale to samo
dotyczyć będzie również strony amerykańskiej, która
swoje groźby wystosowuje teraz także wobec Japonii
(w odniesieniu do dostaw stali) oraz UE (samochody).
Posunięcia te wpisują się w swoisty trend zapoczątkowany natychmiast po wygranych przez prezydenta
Trumpa wyborach, polegający na powstrzymaniu
tworzenia megastref wolnego handlu – Partnerstwa
Transpacyficznego (TTP) w relacjach z Azją oraz
Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP) – z Unią Europejską. Zaognieniu
ulegają ponadto relacje wewnątrz NAFTA, stawiając
pod znakiem zapytania przyszłość tej strefy.
Wszystkie te ruchy ograniczają dynamikę światowego handlu, która od 2014 r. i tak słabnie. Jak wynika
z danych przedstawionych na rysunku 2, w ostatnich
latach światowy eksport rósł zdecydowanie wolniej

niż światowy PKB. Jeśli w tych warunkach dodatkowo
podnosi się cła lub stosuje inne bariery w handlu (a tym
w ramach retorsji grożą Chiny Amerykanom), to jak
wykazano wyżej, w końcu sytuacja odbije się rykoszetem na konsumentach, płacących coraz to wyższe
ceny za nabywane towary. Błędne koło reakcji odwetowych pogłębi straty, a w opisanych okolicznościach
bezrobocie nie tylko nie zmaleje, ale wręcz wzrośnie.
Dokładnie tak przebiegała dewastująca wojna handlowa
w latach 30. XX w. W czasie „wielkiej depresji” naciski na ochronę rynków wewnętrznych spowodowały
drastyczne zmniejszenie obrotów handlowych. O ile
w styczniu 1929 r. wartość światowego handlu wynosiła
3 mld USD, o tyle w marcu 1933 r. zmniejszyła się ona
do 0,9 mld USD, a więc o ponad 2/310. Konsekwencją
tego było nie tylko kurczenie się gospodarek – dochodów, produkcji i liczby miejsc pracy, ale także narastanie napięć politycznych i militarnych, a ostatecznie
wybuch II wojny światowej. Nawet jeśli uznamy, że
obecna sytuacja nie jest całkowicie podobna do tej
sprzed ponad 80 lat, to szacunki kosztów potencjalnej
wojny handlowej mówią obecnie o stratach z tytułu
kroku w kierunku autarkii rzędu 23% obecnych rocznych korzyści z handlu. W takich warunkach drastyczne
zmniejszenie się poziomu światowego dobrobytu jest
nie do uniknięcia [Ossa 2014, 2015]11. Przeciętny eksporter (niezależnie od kraju pochodzenia) będzie musiał
się liczyć ze wzrostem ceł na towary wywożone za
granicę rzędu 32 punktów procentowych (tabela 3).

9 Zagraniczne przedsiębiorstwa jako dostawcy technologii odgrywają znaczącą rolę w planie „Made in China 2025”,
zgodnie z którym poziom zaawansowania technologicznego
oraz innowacyjności chińskiej gospodarki ma w perspektywie kilku lat zasadniczo wzrosnąć. Można przypuszczać, że
tego efektu końcowego, który mógłby zagrozić pozycji USA
jako lidera w wyścigu technologicznym, USA rzeczywiście
się obawiają, bardziej niż wynika to z troski o amerykańskich inwestorów bezpośrednich w Chinach. Ci ostatni na
nałożeniu ceł na eksport z Chin do USA stracą – są bowiem
odpowiedzialni za 59% eksportu objętego taryfami.

10 Cytowane dane pochodzą z baz Światowej Organizacji
Handlu. Więcej na temat konsekwencji „wielkiej depresji”
i ówczesnej wojny handlowej zob. https://www.wto.org/
english/thewto_e/whatis_e/10thi_e/10thi09_e.htm (data
dostępu: 20.07.2018).
11 W ujęciu kwotowym R. Ossa [2014] oszacował straty
z tytułu zamykania się gospodarek na poziomie 1,5 bln USD
rocznie. Do estymacji wykorzystał dane w dolarach amerykańskich z 2005 r., więc wymieniona kwota nie jest w pełni
adekwatna do sytuacji w 2018 r. Ujęcie względne, procentowe, jest jednak wystarczająco nośne informacyjnie.
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Tabela 3. Szacunkowy wzrost efektywnych
stawek celnych, z jakimi zmierzą się eksporterzy,
jeśli doszłoby do pełnej wojny handlowej
Kraj eksportera

Wzrost ceł w p.p.

USA

27

UE

32

Japonia

35

Chiny

36

Kanada

60

Meksyk

60

Świat

32

Źródło: opracowanie własne na podstawie oszacowań przedstawionych w [Nicita, Olarreaga i da Silva 2018].

Jak wynika z przedstawionych w artykule danych
liczbowych, globalizacja mierzona dynamiką handlu
traci ostatnio swój impet. Osłabienie popytu sprawiło,
że od 2014 r. tempo wzrostu światowego eksportu
jest niższe niż PKB, co stanowi odwrócenie tendencji
utrzymującej się wcześniej konsekwentnie od połowy
XX w. Historia gospodarcza uczy, co sprawdza się
i dziś, że odpowiedzią na ekonomiczne i polityczne
szoki jest zwykle narastanie skłonności protekcjonistycznych. Z kolei groźby podnoszenia ceł zwiększają
niepewność i tym samym obniżają skłonność prowadzenia transakcji na rynkach zagranicznych.
Paradoks tej sytuacji polega jednak na tym, że
najlepszym na nią remedium mogłaby być... dynamizacja handlu i dalszy postęp w procesie globalizacji.
Doświadczenia gospodarcze krajów wskazują bowiem, że multilateralna współpraca handlowa obniża
niepewność i zachęca przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynki zagraniczne, zarówno przez eksport, jak
i inwestycje bezpośrednie służące kreacji nowych
strumieni handlu, co sprzyja obniżaniu cen i zwiększaniu nadwyżki konsumenta [Handley 2014]. Nikt
nie doświadczył tego ostatnio lepiej niż amerykańscy
nabywcy po wejściu Chin do WTO [Handley i Limão
2017]. Przystępowanie do preferencyjnych porozumień handlowych to kolejny sposób na redukcję niepewności i tworzenie gruntu dla korzystnej ekspansji
eksportowej. Tego akurat bardzo dobrze doświadczyły
polskie przedsiębiorstwa i konsumenci po stowarzyszeniu ze Wspólnotami, a następnie akcesji do Unii
Europejskiej. Są decydenci, którzy podzielają pogląd
o konieczności stymulowania globalizacji i stawiają
opór protekcjonizmowi. Kilka dni po tym, jak USA
podniosły cła na chiński import, a druga strona nie
pozostała dłużna, Unia Europejska podpisała z Japonią
porozumienie o wolnym handlu.
Jeśli jednak wciąż martwisz się o dalsze losy globalizacji, wpisz w wyszukiwarkę internetową hasło
„deglobalizacja”, a otrzymana liczba wyników będzie
od kilkudziesięciu do kilkuset razy mniejsza (w zależności od wersji językowej) od tej, którą otrzymaliśmy
na początku. A czy internauci mogą się mylić?
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Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce –
pod red. nauk. M. Goryni i S. Rudolfa
Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych
w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego
miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy
gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy
bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej are‑
nie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans,
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a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona
jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony
coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych
obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku
polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do
podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagra‑
nicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce
teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych
z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów
Polskich.

Krzysztof Kropidłowski –
zwycięzca X XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Krótko o sobie:
   Jestem absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy oraz szkoły muzycznej.
Pasjonuję się debatami i naukami społecznymi.
Oprócz tego kocham włoską kulturę i kuchnię,
a także jazz.

Mógłbym się zatrudnić w:
   Administracji publicznej, redakcji szanowanej
gazety lub uczelni akademickiej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to dla mnie:
   Intelektualna przygoda, która utwierdziła mnie
w przekonaniu, że ekonomia jest nauką, która bardzo mnie pociąga.

Wakacje spędzam:
   Na lekturze oraz odpoczynku.

Nie podjąłbym pracy w:
   Żadnej dużej korporacji.

Konkurencja to dla mnie:
   Motywacja.

Irytuje mnie:
   Nadmierna pewność siebie, nieszczerość i zdjęcia profilowe promujące wydarzenia na portalu
Facebook.

Sukces to dla mnie:
   Satysfakcja.

Do szału może mnie doprowadzić: Brak punktualności, pogoń za rentą i disco‑polo.

Pieniądze zarabiam:
   Na razie niemal wyłącznie z państwowych
środków.
Internet jest dla mnie:
   Niezbędną pomocą w nauce i życiu społecznym.
Czytam:
   Głównie książki naukowe oraz artykuły
o tematyce ekonomicznej i społecznej. Cenię
literaturę skłaniającą do myślenia. Moją ulubioną książką jest „Rok 1984”.
Gdyby to ode mnie zależało:
   Na ludziach i firmach o wielkiej sile
w gospodarce ciążyłaby rzeczywiście duża
odpowiedzialność, a realizacja tej odpowiedzialności byłaby usprawniona.
Najdziwniejsza rzecz jaką mam:
   Prawdopodobnie talia kart z ekonomistami wydana przez Instytut Misesa.
Moje plany życiowe to:
   Dołożenie cegiełki do poprawy życia
społeczeństwa, prawdopodobnie poprzez
pracę naukową na uczelni z dużymi możliwościami.
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CZĘŚĆ II. MISCELLANEA


Elżbieta Mączyńska *

Nobel z ekonomii – Richard H. Thaler
Lektury obowiązkowe**

1. Wprowadzenie
Corocznie, począwszy od 1969 r., w noblowskim
miesiącu, czyli w październiku, Komitet Noblowski
Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk ogłasza werdykt o przyznaniu Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. W październiku bieżącego roku nagroda ta zostanie przyznana po
raz pięćdziesiąty. Natomiast w minionym roku (2017)
nagrodę tę otrzymał amerykański ekonomista Richard
H. Thaler za wkład w ekonomię behawioralną. To już
79. laureat tej nagrody (corocznie przyznaje się od
jednej do maksymalnie trzech nagród).
Richard Thaler urodził się 12 września 1945 r.
w East Orange, w stanie New Jersey, w USA. Edukację ekonomiczną zapoczątkował studiami na Case
Western Reserve University, gdzie w 1967 r. otrzymał
dyplom licencjata, kolejne stopnie magisterium (1970)
i doktorat (1974) uzyskał na Uniwersytecie Rochester.
Od czerwca 1995 r. Thaler jest profesorem Uniwersytetu Chicago (Charles R. Walgreen Distinguished Service Professor of Economics and Behavioral Science),
dyrektorem The Center for Decision Research, Booth
School of Business, University of Chicago. Przed
otrzymaniem profesury na Uniwersytecie Chicago,
co nastąpiło w 1995 r., Thaler wykładał na uniwersytetach w Rochester i Cornell, a także współpracował z University of British Columbia, Sloan School
of Management w MIT, Russell Sage Foundation
i Center for Advanced Study in Behavioural Sciences
* Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa,
Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium
Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
** Tekst ten stanowi skróconą i zaktualizowaną wersję
szerszego opracowania E. Mączyńska, Richard H. Thaler – Nobel z ekonomii – 2017 r. Ekonomia z życia wzięta,
„Ekonomista” 2018, nr 2.

w Uniwersytecie Stanford. Thaler jest członkiem wielu
czołowych amerykańskich zespołów badawczych,
w tym National Bureau of Economic Research (gdzie
wspólnie z Robertem Shillerem kierował projektem
badawczym z zakresu ekonomii behawioralnej, finansowanym przez The Russell Sage Foundation). Jest
doktorem honoris causa Case Western University,
Uniwersytetu Rochester oraz Erasmus University. Jest
członkiem American Academy of Arts and Sciences,
American Finance Association i Econometrics Society,
a w 2015 r. pełnił funkcję prezesa American Economic
Association.

2. Noblowskie laury w naukach
ekonomicznych
Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych (zwana też Nagrodą
Nobla z ekonomii) ustanowiona została w 1968 r.
Ma zatem znacznie krótszą (o prawie 70 lat) i odmienną od klasycznej Nagrody Nobla, ustanowionej
pod koniec XIX w., historię, a ponadto ma inne finansowe podłoże. Choć nagroda w dziedzinie nauk
ekonomicznych z formalnego punktu widzenia nie jest
Nagrodą Nobla, jest z nią identyfikowana, co nie jest
w pełni uprawnione, mimo że tak jak w przypadku
klasycznej Nagrody Nobla jest przyznawana przez
Królewską Szwedzką Akademię Nauk w Sztokholmie.
Alfred Nobel (1833–1896), szwedzki przemysłowiec,
naukowiec i wynalazca dynamitu, u schyłku życia
zdecydował bowiem w testamencie z 1895 r., aby powołać „fundusz, z którego procenty każdego roku mają
być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku
poprzedzającym przynieśli ludzkości największe korzyści”1. Zgodnie z testamentem i wolą ofiarodawcy,
1 Oto fragment testamentu na temat nagrody: „The whole
of my remaining realizable estate shall be dealt with in the
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nagrody powinny być przyznawane za osiągnięcia
naukowe w fizyce, chemii, fizjologii, medycynie i literaturze oraz za wysiłki na rzecz światowego pokoju
(Pokojowa Nagroda Nobla).
Warto przypomnieć, że w pierwszym roku
przyznania nagród, tj. w 1901 r., nagrodzono
sześciu laureatów. Wśród nich znaleźli się m.in. wyróżniony pokojową nagrodą szwajcarski humanista Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego
Krzyża, Wilhelm Conrad Röntgen – niemiecki fizyk
„w uznaniu zasług, które oddał przez odkrycie promieni nazwanych jego nazwiskiem”, ale też Frédéric
Passy – francuski ekonomista i polityk oraz działacz
pacyfistyczny. Zatem już w pierwszym roku nagrodą
tą został wyróżniony także ekonomista.
Nagrody Nobla są corocznie wręczane przez króla
Szwecji na uroczystości 10 grudnia, w rocznicę
śmierci Alfreda Nobla. Z liczącej już 117 lat historii
following way: the capital, invested in safe securities by my
executors, shall constitute a fund, the interest on which shall
be annually distributed in the form of prizes to those who,
during the preceding year, shall have conferred the greatest
benefit to mankind. The said interest shall be divided into
five equal parts, which shall be apportioned as follows: one
part to the person who shall have made the most important
discovery or invention within the field of physics; one part
to the person who shall have made the most important chemical discovery or improvement; one part to the person who
shall have made the most important discovery within the
domain of physiology or medicine; one part to the person
who shall have produced in the field of literature the most
outstanding work in an ideal direction; and one part to the
person who shall have done the most or the best work for
fraternity between nations, for the abolition or reduction of
standing armies and for the holding and promotion of peace
congresses” – Full Text of Alfred Nobel’s Will, 27 November,
1895, http://www.nobelprize.org/alfred_nobel/will/will-full.
html (data dostępu: 15.10.2015).
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tej nagrody wynika, że w latach
1901–2017 noblowskie laury
(łącznie z nagrodą w dziedzinie
nauk ekonomicznych) otrzymały 923 osoby i instytucje,
w tym 79 laureatów z dziedziny
nauk ekonomicznych. Zważywszy, że niektórzy otrzymali Nagrodę Nobla więcej niż jeden
raz, daje to w sumie 892 osoby
i 24 instytucje2.
W odróżnieniu od klasycznej
Nagrody Nobla, ekonomiczny
Nobel nie jest finansowany
z funduszy, z których pochodzą wszystkie inne Nagrody
Nobla, tj. z majątku pozostawionego przez Alfreda Nobla.
Ekonomicznego Nobla bowiem – w drodze wyjątku i za
przyzwoleniem Komitetu do spraw Nagrody Nobla,
ufundował centralny Bank Szwecji (Sveriges Riksbank) w 1968 r., w trzechsetną rocznicę utworzenia
tego banku. Wraz z ustanowieniem ekonomicznego
Nobla podjęto decyzję, że w przyszłości nie będzie
zwiększana liczba dziedzin, w których będą przyznawane noblowskie laury.
W przypadku Nagrody Nobla z ekonomii jej fundatorem jest zatem Bank Szwecji. Natomiast klasyczną,
pierwotną nagrodę Nobla finansuje Fundacja Noblowska, zarządzająca majątkiem pozostawionym przez
Alfreda Nobla. Do 2011 r. nagroda ta wynosiła 10 mln
2 Wśród nagrodzonych „klasycznym Noblem” znalazło
się sześcioro Polaków: Maria Skłodowska‑Curie (nagrodzona dwukrotnie: w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w 1911 r.
w dziedzinie chemii), Henryk Sienkiewicz (w 1905 r. literacka Nagroda Nobla), Władysław Reymont (w 1924 r. literacka Nagroda Nobla), Czesław Miłosz (w 1980 r. literacka
Nagroda Nobla), Lech Wałęsa (w 1983 r. Pokojowa Nagroda
Nobla) i Wisława Szymborska (w 1996 r. literacka Nagroda
Nobla). Wśród nagrodzonych Polaków nie ma ekonomisty.
Natomiast noblistów o polskich korzeniach, ale nielegitymujących się polskim paszportem, takich jak np. Czesław
Miłosz, jest więcej. Wśród nich jest też ekonomista Leonid Hurwicz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
nagrodzony w 2007 r. za kolejne zastosowania teorii gier
w ekonomii. Polskich korzeni można by się dopatrzyć w życiorysach wielu noblistów; jako przykład można tu podać
radziwiłłowski rodowód Roberta Shillera. Notabene, mimo
ugruntowanej historycznie sławy Nagrody Nobla, dopiero
w marcu 2015 r. upubliczniony został, poprzez ekspozycję
w Muzeum Noblowskim w Sztokholmie, testament Alfreda
Nobla, gdzie znalazł się m.in. zapis o ustanowieniu tej nagrody – Winners of the Nobel Prize for Economics, https://
www.britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-forEconomics-1856936 (data dostępu: 30.01.2018); L.J. Jasiński, Nobel z ekonomii 1969–2014, Key Text, Warszawa
2014; All Nobel Prizes, 2017, https://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/lists/all- (data dostępu: 30.01.2018).

Kraj

Liczba nagród

Udział %

USA

54

68,4

Europa

20

25,3

Wielka Brytania

9

11,4

Norwegia

3

3,8

Francja

2

2,5

Szwecja

2

2,5

Cypr/Wielka Brytania*

1

1,3

Finlandia

1

1,3

Holandia

1

1,3

Niemcy

1

1,3

Inne kraje

5

6,3

Izrael**

2

2,5

Kanada

1

1,3

Indie

1

1,3

ZSRR

1

1,3

RAZEM

79

100,0

*Podwójne obywatelstwo (C.A. Pissarides).
** W tym noblista o podwójnym obywatelstwie – Izrael
i USA (D. Kahneman). Narodowość uwzględniona zgodnie
z formalnym obywatelstwem nagrodzonych w roku przyznawania nagrody.
Źródło: Winners of the Nobel Prize for Economics, https://www.
britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-for-Economics-1856936 (data dostępu: 30.01.2018).

koron szwedzkich, ale wskutek kryzysu globalnego
została przejściowo obniżona w 2012 r. do wysokości
8 mln koron szwedzkich, a w 2017 r. – 9 mln koron
szwedzkich (ok. 940 tys. euro).
Nobel z ekonomii corocznie przyznawany jest
jednemu, dwu lub maksymalnie trzem ekonomistom
(do podziału). Dotychczas przyznano tę nagrodę
49 razy. Otrzymało ją dotychczas 79 ekonomistów,
głównie z USA, ale także z Europy i krajów innych
kontynentów, w tym Kanady, Indii i Izraela.
Pierwszymi laureatami ekonomicznego Nobla
zostali w 1969 r. ekonometrycy: Norweg Ragnar
A.K. Frisch oraz Holender Jan Tinbergen – za wkład
w rozwój ekonometrii oraz rozwój i zastosowanie
modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych.
Średni wiek laureatów ekonomistów przekracza
67 lat, przy czym wśród nagrodzonych dominują
osoby w wieku 60–64 lat. Najmłodszym laureatem
był zmarły w 2017 r. Kenneth J. Arrow, który w wieku
51 lat, w 1972 r., nagrodzony został za wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomię
dobrobytu. Natomiast najstarszym laureatem nie tylko

wśród ekonomistów, ale i wśród wszystkich innych
nagrodzonych we wszystkich kategoriach, jest zmarły
w 2008 r. Leonid Hurwicz, który w 2007 r., tj. w roku
otrzymania nagrody, miał 90 lat3 i otrzymał (wraz
z Erikiem S. Maskinem i Rogerem B. Myersonem)
nagrodę za stworzenie podwalin pod teorię mechanism
design, czyli dziedziny ekonomii i teorii gier wykorzystującej inżynierskie podejście do projektowania
mechanizmów ekonomicznych i systemów zachęt
ukierunkowanych na zakładane cele strategiczne.
Charakterystyczne przy tym jest, że honorowani
ekonomicznym Noblem byli dotychczas prawie wyłącznie mężczyźni. Jedyna jak dotychczas nagrodzona
kobieta to Amerykanka Elinor Ostrom (1933–2012),
która w 2009 r. otrzymała tę nagrodę (wraz z Oliverem
E. Williamsonem) za analizę ekonomicznych aspektów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem
dóbr wspólnych.
Wyraźnie asymetrycznie kształtuje się podział laureatów Nagrody Nobla z ekonomii według kryterium
geograficznego. Choć początkowo (mniej więcej do
końca lat 80. XX w.) proporcje między nagrodzonymi Amerykanami a Europejczykami były dość
wyrównane, to obecnie zdecydowanie dominują naukowcy z USA (prawie 70% ogółu laureatów), przede
wszystkim z Uniwersytetu Chicago (tabela 1). Wśród
wyróżnionych dziedzin dominuje makroekonomia,
ekonometria, ekonomia finansowa i teoria gier.

3. Naukowe podstawy nagrody
dla Richarda H. Thalera
W 25‑stronicowym uzasadnieniu nagrody dla Richarda Thalera Komitet Noblowski wskazuje przede
wszystkim na charakterystyczne dla prowadzonych
przez Thalera badań integrowanie dorobku nauk ekonomicznych i psychologii. Znajduje to odzwierciedlenie już w samym tytule ogłoszonego przez Komitet
Noblowski uzasadnienia nagrody: Richard H. Thaler:
Integrating Economics with Psychology. Podkreśla się
w związku z tym aspekt większego realizmu w formułowaniu założeń badawczych. W uzasadnieniu
nagrody eksponowane są następujące obszary badań
prowadzonych przez Thalera:
• ograniczona racjonalność i ograniczenia poznawcze (limited rationality),
• preferencje społeczne (social preferences),
• niedostatki samokontroli (lack of self‑control).
Zarazem Komitet Noblowski zwraca uwagę na
oryginalną koncepcję libertariańskiego paternalizmu, w tym kreowania impulsów służących racjonalizacji decyzji podejmowanych przez ludzi, mimo
3 Facts on the Prize in Economic Sciences, https://www.
nobelprize.org/nobel_prizes/facts/economic-sciences/index.
html (data dostępu: 30.01.2018).
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Tabela 1. Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda
Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych
w latach 1969–2017 – liczba nagród i podział
geograficzny

charakteryzujących ich ograniczeń racjonalności i samokontroli, ale bez ograniczania swobody wyboru.
Wiąże się z tym kwestia architektury wyboru, czyli
tworzenia rozwiązań, impulsów sprzyjających wyborowi racjonalnych decyzji. Kwestie te są szczegółowo
przedstawiane w publikacjach Thalera (w większości we współautorstwie4). Najbardziej kompleksowo
zostały one poddane analizie w napisanej wspólnie
z Cassem Sunsteinem i opublikowanej przez Yale
University Press w 2008 r. książce pt. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness
(jej przekład ukazał się w Polsce w 2012 r.5). Symptomatyczny jest podtytuł tej książki: Jak podejmować
właściwe decyzje dotyczące dobrobytu i szczęścia.
Autorzy możliwości takich upatrują w rekomendowanych przez nich działaniach – szturchańcach na rzecz
pożądanych rozwiązań, m.in. w obszarze edukacji,
w tym finansowej, i ochrony zdrowia.
Książka Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje
dotyczące dobrobytu i szczęścia ukierunkowana jest
na analizę eksperymentów związanych z badaniem
reakcji ludzi na najrozmaitsze impulsy, szturchańce
(nudge). Relatywnie niewiele jest w tej książce rozważań na temat teorii ekonomii, w tym ekonomii
behawioralnej. Dominują natomiast przykłady i eksperymenty jednostkowe. Znajduje to wyraz już we wprowadzeniu do tej książki, jak i w całej jej stylistyce.
W części zatytułowanej „Stołówka” opisywany jest
dość prosty eksperyment stołówkowy. Już następujący
początek tych wywodów charakteryzuje dominującą
w książce narrację: „Nasza przyjaciółka Carolyn
prowadzi usługi żywieniowe w szkołach w pewnym
dużym mieście (...) Pewnego wieczoru spotkała się ze
swoim kolegą Adamem, konsultantem do spraw zarządzania (...) postanowili przeprowadzić w szkołach
kilka eksperymentów, aby się przekonać, czy sposób
wystawiania i aranżowania żywności może wpływać
na wybór, którego dokonują uczniowie”6.
Tak indywidualistyczne podejście mogło wręcz szokować ekonomistów głównego nurtu, przywiązanych
do zagregowanych analiz oraz ilościowych modeli
makroekonomicznych. I takie podejście, rzeczywiście, jeśli nie szokowało, to co najmniej zaskakiwało.
Thaler już na początku lat 80. XX w. rozpoczął eksperymentalne badania zachowań ludzi pod kątem racjonalności lub błędności ich decyzji ekonomicznych.
W badaniach tych odrzucał fundamentalne w ekonomii
głównego nurtu, ekonomii neoklasycznej, założenie
o homo oeconomicus, czyli założenie, że człowiek,
podejmując decyzje ekonomiczne, zawsze działa
Zob. literatura zamieszczona na końcu artykułu.
R.H. Thaler, C.R. Sunstein, Impuls. Jak podejmować
właściwe decyzje dotyczące dobrobytu i szczęścia, Zysk
i S‑ka, Poznań 2012.
6 Ibidem, s. 11.
4
5
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racjonalnie. „Jeśli zajrzycie do podręczników ekonomii, dowiecie się, że homo oeconomicus potrafi
myśleć jak Albert Einstein, ma pamięć jak BM’s Big
Blue i silną wolę jak Mahatma Gandhi. Naprawdę.
Ludzie, których znamy, tacy jednak nie są. Nie są
homo oeconomicus, lecz homo sapiens”7.
W badaniach ograniczonej racjonalności Thaler
formułuje koncepcję rachunkowości mentalnej, wyjaśniając, w jaki sposób ludzie upraszczają podejmowanie decyzji finansowych, tworząc oddzielne
konta w swoich umysłach, koncentrując się na wąskim
wpływie każdej indywidualnej decyzji, a nie na jej
ogólnym efekcie. Zidentyfikował również związek
między awersją do strat a efektem posiadania. Thaler
jest współtwórcą finansów behawioralnych. Badał,
w jaki sposób ograniczenia poznawcze wpływają na
rynki finansowe.
W nieczęsto spotykaną w dziełach naukowców
lekką, przyjazną dla czytelnika stylistykę książki
Impuls... pięknie i szczególnie wyraziście wkomponowuje się wyjaśnienie kwestii rachunkowości mentalnej. Thaler wraz z Sunsteinem czynią to na przykładzie sytuacji, w jakiej przed laty znaleźli się dwaj
wówczas zaprzyjaźnieni ze sobą, a obecnie bardzo
znani aktorzy – Gene Hackman i Dustin Hoffman.
Kiedy jeszcze nie byli sławni, często brakowało im
pieniędzy. Hackman przyszedł do mieszkania Hoffmana, a ten poprosił go o pożyczkę. Hackman zgodził
się, ale potem wszedł do kuchni Hoffmana, gdzie
na ladzie stało kilka dużych słojów pełnych pieniędzy. Na jednym z nich była naklejka „emerytura”, na
drugim „rachunki” i tak dalej. Hackman spytał, po
co Hoffmanowi pożyczka, skoro w słojach ma tyle
pieniędzy. Wtedy Hoffman wskazał na pusty słoik
z napisem „żywność”8.
Badając cechujące ludzi niedostatki samokontroli,
Thaler identyfikuje konflikty między pokusami bieżącymi a długoterminowymi planami, m.in. oszczędnościowymi, emerytalnymi. Wykazał, jak poprzez
odpowiednie impulsy można temu zapobiegać. Dzięki
temu rzucił też nowe światło na to, dlaczego tak trudno
dotrzymać postanowień noworocznych.
Wiele miejsca w swych publikacjach Thaler poświęca wolności i demokracji, wskazując, że można
pogodzić libertarianizm z paternalizmem.
W ostatnim podrozdziale książki Impuls..., zatytułowanym: „Prawdziwa trzecia droga”, autorzy piszą:
„W książce wyraziliśmy dwa główne stwierdzenia.
Pierwsze, że pozornie drobne cechy sytuacji społecznych mogą mieć ogromny wpływ na zachowanie
ludzi. Wszędzie obecne są zachęty albo przynaglenia,
nawet jeśli ich nie widzimy. Architektura wyboru,
zarówno ta zła, jak i ta dobra, obejmuje wszystko,
7
8

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 68.

4. Ekonomia behawioralna
Badania prowadzone przez Thalera stanowią ważny
wkład w rozwój nowego nurtu w teorii ekonomii,
tj. ekonomii behawioralnej. To nurt teoretyczny, ukierunkowany na łączenie psychologii i ekonomii w celu
racjonalizacji podejmowanych przez ludzi decyzji
ekonomicznych. Nurt ten stopniowo umacnia swą
pozycję w teorii ekonomii, zyskując zainteresowanie
coraz większej rzeszy naukowców i kreatorów życia
społeczno‑gospodarczego. Noblista z tej dziedziny
Robert Shiller podkreśla, że dotychczas przyznano noblowskie wyróżnienie już wielu osobom, które można
zaliczyć do ekonomistów behawioralnych. Shiller
wymienia tu George’a Akerlofa, Roberta Fogela,
Daniela Kahnemana i Elinor Ostrom. Po dołączeniu
do tego grona Thalera, obecnie stanowi to około 6%
wszystkich ekonomicznych Nobli, jakie kiedykolwiek
przyznano12.
Istnieją jednak merytoryczne podstawy, aby wskazaną przez Shillera listę noblistów behawioralnych
poszerzyć o kilka dodatkowych nazwisk. Z pewnością
można tu dołączyć trzech ekonomistów z USA, w tym
nagrodzonego w 1992 r. Gary Beckera (1930–2014)13
Ibidem, s. 295.
Ibidem, s. 285-286.
11 Ibidem, s. 287.
12 R.J. Shiller, Richard Thaler Is a Controversial Nobel
Prize Winner – but a Deserving One, 2017, https://www.
theguardian.com/world/2017/oct/11/richard-thaler-nobel-prize-winner-behavioural-economics (data dostępu:
11.10.2017).
13 Z tekstu uzasadnienia przyznania nagrody: for having
extended the domain of microeconomic analysis to a wide
9

10

oraz nagrodzonych w 2000 r. Jamesa J. Heckmana
i Daniela L. McFaddena14.
Choć wyraźny i postępujący wzrost zainteresowania ekonomią behawioralną zauważalny jest mniej
więcej od czterech dekad, to zalążki tego nurtu można
zidentyfikować znacznie wcześniej, począwszy od
dzieł Adama Smitha (1723–1790). Już sam tytuł (ale
i treści) pierwszego, opublikowanego w 1759 r., dzieła
tego intelektualnego ojca ekonomii klasycznej i klasycznego liberalizmu, pt. Teoria uczuć moralnych15, ma
wyraźne zabarwienie behawioralne, niestety, w XIX
i XX w. zignorowane w ekonomii neoklasycznej.
Nobel dla Thalera przyznany został w sytuacji, gdy
coraz częściej cele zakładane w polityce społeczno
‑gospodarczej okazują się trudne do zrealizowania,
m.in. ze względu na niewłaściwie dobrane bodźce
i niewłaściwą „architekturę wyboru”, której kreatorem
jest nie tylko państwo, ale i rozmaite instytucje. Nieprzypadkowo też badania prowadzone przez Thalera
spotkały się zainteresowaniem wielu instytucji, a sam
Thaler w 2010 r. został zaangażowany w Wielkiej
Brytanii jako doradca specjalnego, powołanego z inicjatywy rządu, zespołu podejmującego prace z zakresu
ekonomii behawioralnej. Eksponowane stanowisko
uzyskał także współautor i współpracownik Thalera,
Sunstein, który w 2009 r. powołany został na stanowisko dyrektora do spraw regulacji w USA.
Wszystkie publikacje Richarda Thalera dotyczą
gorących obecnie tematów. Thaler zajmuje się nimi
od prawie czterech dekad, co najmniej od 1980 r.,
kiedy to wskazywał na znaczenie dla teorii ekonomii
i praktyki problematyki zachowań konsumenckich.
Kolejne publikacje Thalera uzmysławiają wagę tego
zagadnienia16.
W swej najnowszej, opublikowanej w 2015 r.
książce pt. Misbehaving: The Making of Behavioral
Economics (przekład ukazał się w bieżącym roku
pt. Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii
behawioralnej), pełnej osobistych, a nawet dość emocjonalnych wątków, w tym m.in. dotyczących przyjaźni z ekonomistami behawiorystami, Kahnemanem
i Tverskym, Thaler – na swój prawie beletrystyczny
sposób – przedstawia podstawowe elementy ekonomii
range of human behaviour and interaction, including non‑market behavior.
14 Za: development of methods of statistical analysis of
individual and household behavior.
15 A. Smith, Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa
1989.
16 Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize
in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017 –
Richard H. Thaler: Integrating Economics with Psychology,
the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory
of Alfred Nobel, the Royal Swedish Academy of Sciences,
2017, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economicsciences/laureates/2017/advanced-economicsciences2017.
pdf (data dostępu: 30.01.2018).
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jest nieunikniona i wywiera wielki wpływ na nasze
decyzje. Drugie twierdzenie jest takie, że libertariański
paternalizm to nie oksymoron. Architekci wyboru
mogą kultywować wolność wyboru, jednocześnie
zachęcając ludzi do pójścia w kierunku, który poprawi
ich życie”9.
Thaler i Sustein wyrażają nadzieję, że ich podejście
może służyć jako „realny wspólny grunt w naszym
niepotrzebnie spolaryzowanym społeczeństwie”. Poruszają także złożoną i kontrowersyjną kwestię roli
państwa we współczesnej gospodarce, podkreślając,
że „istnieje jednak subtelna różnica między bezmyślnym sprzeciwem wobec wszystkich <interwencji
rządu> jako takich a sensownym twierdzeniem, że
kiedy rządy interweniują, powinny to robić w sposób,
który wspiera wolność wyboru”10. Ponadto wskazują,
że „podobnie jak sektor prywatny, także urzędnicy
państwowi mogą ponaglać ludzi do pójścia w kierunku, który poprawi ich życie, jednocześnie kładąc
nacisk, że ostateczny wybór należy do jednostek,
a nie do państwa”11.

behawioralnej, charakteryzując drogi jej rozwoju.
Wskazuje na praktyczną użyteczność tego nurtu ekonomii. Zarazem jednak dochodzi do wniosku, że dorobek ekonomii behawioralnej, choć coraz bardziej
znany i uznawany także przez praktyków – kreatorów
życia społeczno‑gospodarczego, wciąż jednak ma stosunkowo niewielkie przełożenie na makroekonomię17.
To konstatacja dowodząca tendencji do odizolowywania się od siebie (silosowości) poszczególnych nurtów
teoretycznych w naukach ekonomicznych, co nie może
dobrze służyć ich rozwojowi. Thaler traktuje to jako
przejaw wciąż utrzymującego się, nieuzasadnionego
niedoceniania ekonomii behawioralnej przez przedstawicieli ekonomii neoklasycznej.

5. Noblowskie kontrowersje.
Obowiązkowe lektury
Nagrody Nobla, w tym także nagroda dla Thalera,
nie są wolne od kontrowersji, wątpliwości i pytań18.
Zarzuca się im m.in. niedocenianie dorobku ekonomii
neoklasycznej19. Jednak szczegółowa lektura dzieł
Thalera przeczy temu i wskazuje, że mogą one mieć
istotne znaczenie dla rozwoju teorii ekonomii i umacniania gospodarki wolnorynkowej, demokracji oraz
eliminowania nieprawidłowości w sferze polityki
społeczno‑gospodarczej. Stąd też badania z zakresu
ekonomii behawioralnej nie powinny być traktowane
jako kwestionowanie dorobku ekonomii neoklasycznej. Przeciwnie, mogą stanowić ważne jej wsparcie.
Ekonomia behawioralna bowiem oferuje narzędzia
przybliżające teoretyczne, modelowe założenia badawcze do realiów życia społeczno‑gospodarczego.
Lektury o tej tematyce powinny być obowiązkowe
nie tylko dla głównych kreatorów życia społeczno
‑gospodarczego, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą lepiej rozumieć jego specyfikę. To zarazem
lektury obowiązkowe w studiowaniu ekonomii.
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Justyna Bokajło*

Szkoła austriacka kontra ordoliberalizm
i społeczna gospodarka rynkowa

1. Wstęp
Jedną z konsekwencji światowego kryzysu, który
rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r.,
jest swego rodzaju spór o metodę, Methodenstreit,
który toczą środowiska polityczne i naukowe. Krytyka gospodarki rynkowej oparta na założeniach
neoliberalnych wiąże się z apostazją myśli liberalnej
utożsamianą z dogmatem laissez faire, przeradzając się
w uwielbienie dla długookresowych rozwiązań interwencjonistycznych w duchu J.M. Keynesa. Powyższa
wypowiedź wydaje się całkiem spójna, jeśli badacz
odejdzie od zasady naukowego poznania, wpadając
w pułapkę tzw. kataleptologiki1. Zgodnie z metodą
Maxa Webera znaczenie należy nadać więc epistemologicznemu wyjaśnieniu (Begreifen), prowadzącemu
do objaśnienia sensu (Deutung), by w końcu interpretować sens zjawisk zgodnie z rozumnym Verstehen.
Warto zatem odnieść się do klasyków liberalizmu,
aby dowieść, że nie miał on nic wspólnego z tzw. kapitalizmem raubitterowskim i merkantylistycznym,
chociaż wypaczonym w kierunku anarchii ekonomicznej hasłem laissez‑fair. Rozwiązaniem jest powrót do
Smithowskiej, opublikowanej w 1759 r., Teorii uczuć
* Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
oraz Integracji Europejskiej, Uniwersytet Wrocławski.
1 Określenie kataleptologika odnosi się do mitologicznego ptaka o nazwie Charadrius, charakteryzującego się
wyjątkową żarłocznością, w konsekwencji której ciągle jadł
i wydalał. Jest to metafora odnosząca się do przyswajania
wiedzy lub pojęć bez szczególnej dbałości o ich prawdziwe
znaczenie i logikę, a następnie używania tych pojęć i terminów, czego konsekwencją jest konstruowanie nieprzemyślanej i mało wiarygodnej rzeczywistości bez rozumowego
poznania. Zob. C.J. Olbromski, „Verstehend Soziologie”
Maxa Webera. Konteksty filozoficzne i inspiracje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s. 13; P.P. Grzybowski,
K. Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Oficyna
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 12.

moralnych, do opisanej przez Johna S. Milla sztuki
gospodarowania rozważanej w kontekście filozofii
moralnej w Zasadach ekonomii politycznej, do zapomnianej tradycji oświeceniowej szkoły szkockich
moralistów (Friedrich A. von Hayek) oraz źródeł neoliberalizmu wypracowanych w sierpniu 1938 r. podczas
tzw. Kolokwium Waltera Lippmanna czy do dysput
prowadzonych od kwietnia 1947 r. Stowarzyszenia
Mont‑Pélèrin, a w końcu do nauk Johna M. Keynesa,
który absolutnie nie kwalifikował swoich teorii do
długoterminowych rozwiązań (In the Long Run We Are
All Dead). Działaniu celowo‑racjonalnego poznania
należy poddać również poglądy szkoły austriackiej,
ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej
(SGR). Często bowiem szkoła austriacka utożsamiana
jest błędnie z libertarianizmem (który czerpie z nurtu
austriackiego, jednak jest uważany za ruch polityczny
o własnym aparacie epistemologiczno‑ontologicznym),
ordoliberalizm – ze społeczną gospodarką rynkową
(będąc jedynie jednym z jej porządków/ ładów), a sama
społeczna gospodarka rynkowa – z państwem socjalnego dobrobytu. Celem opracowania jest zwrócenie
uwagi nie tylko na różnice, ale też przede wszystkim
na podobieństwa trzech nurtów myślowych związanych z ośrodkiem szkoły austriackiej ekonomii, szkoły
fryburskiej oraz szkoły kolońskiej według metodologii
Maxa Webera, koncentrującej się na teoretycznym
uporządkowaniu (ordnen) i racjonalnym rozumieniu
(Verstehen). Opracowanie jest inspirowane debatą ekspercką, która odbyła się pn. „Szkoła austriacka kontra
ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa”,
w której udział wzięli prof. dr Robert Ciborowski,
prof. dr Piotr Pysz i dr Justyna Bokajło, moderowaną
przez prof. dr hab. Annę Ząbkowicz. Debata miała
miejsce podczas międzynarodowego seminarium
nt. „Społeczna gospodarka rynkowa. Europa, Niemcy,
Polska”, które odbyło się w dniach 23–29 lipca 2018 r.
w Ełku. Spotkanie naukowe zostało zorganizowane
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przez Fundację Konrada Adenauera przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we
współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania
w Białymstoku.

Idee szkoły austriackiej są często przeciwstawiane
ideom ordoliberalnym i założeniom społecznej gospodarki rynkowej. Różnica w tych trzech podejściach
przejawia się w głównie w wizji ładu społecznego
i gospodarczego, we wpływie państwa na jego kształt
oraz w relacjach pomiędzy państwem a rynkiem.
Rozkwit austriackiej myśli ekonomicznej datuje się
na 1871 r., kiedy to Carl Menger opublikował Zasady
ekonomii, niem. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre.
W swoim dziele odszedł całkowicie od neoklasycznej zasady równowagi cen i rynków oraz modelowego homo oeconomicus działającego w warunkach
konkurencji doskonałej, na rzecz subiektywizmu,
przejawiającego się w zmienności działań człowieka
i jego przedsiębiorczości. Na gruncie subiektywizmu
C. Menger rozwinął teorię konsumenta opartą na zasadzie marginalnej użyteczności, której nazwę nadał
Friedrich von Wieser. Austriacką prakseologię rozwijał
Ludwig von Mises, podchodząc do gospodarki holistycznie, zwłaszcza poddając analizie Mengerowski
teoremat regresji (w dziele Theorie des Geldes und
der Umlaufsmittel, 1912), subiektywistyczną teorię
pieniądza, bez rozróżnienia na sferę mikro‑ i makroekonomiczną2. Zarówno L. von Mises, jak i jego
uczeń Friedrich A. von Hayek w nadmiernej podaży
pieniądza i wzmożonych akcjach kredytowych, przekładających się na spadek stóp procentowych celem
pobudzenia konsumpcji, a w rezultacie prowadzących
do zbędnych ingerencji państwa w procesy gospodarcze, upatrywali przyczyn kryzysów. Pojawiające się
recesje, sztucznie tłumione przez dyskrecjonalne działania rządu, Austriacy uznawali za pogłębiające i wydłużające fazy stagnacji gospodarczej, na co uwagę
zwracał zwłaszcza F.A. Hayek. Dowodzili także,
że podczas recesji wszelkie działania ekspansywne
banku centralnego, tj. zaniżanie stóp procentowych,
prowadzą do zmian w strukturze produkcji, wpływając na zmiany w poszczególnych etapach inwestycji,
zatrudnienia i popytu, poprzez niewłaściwą alokację
dóbr i kapitału. Dlatego wszelka ingerencja państwa

w stylu teorii Keynesa czy innych instytucji w procesy
ekonomiczne jest nieskuteczna, a naturalnie występujące opóźnienia czasowe nakładające się na wszelkich
reakcje prowadzą do dalszych konsekwencji kryzysowych, czyli przesunięć w sektorze kapitału, cen i płac,
ekspansji pieniądza fiducjarnego, a w rezultacie do
depresji gospodarczej3. Kryzys zaś staje się nie tylko
kryzysem ekonomicznym, ale także społecznym. Odpowiednia struktura produkcji, która będzie w stanie
dostosować się do struktury konsumpcji, zapewniając
równowagę, nastąpi według Austriaków przy braku
ekspansji pieniężnej i kredytowej, uwolnieniu cen,
nieoddziaływaniu na wzmocnienie popytu, czyli przy
całkowitym zdaniu się na mechanizmy rynkowe.
Tradycja ordoliberalna narodziła się w niemieckim
Fryburgu Bryzgowijskim na początku lat 30. XX w.
W 1937 r. Walter Eucken wraz z Franzem Böhmem
i Hansem Großmann‑Doerthym zredagowali pierwszy
numer czasopisma „Ordnung der Wirtschaft”, w którym zdefiniowali, czym jest konstytucja gospodarcza
(Wirtschaftsverfassung), na której opiera się ordoliberalizm. Po II wojnie światowej czasopismo to zostało
wznowione w 1948 r. pod nazwą „ORDO – Jahrbuch
für die Ordnung von Wirtschaft und Geselschaft” i stało
się biblią ordoliberalizmu. Teoretyczne podstawy
koncepcji wypracowane zostały w trzech grupach
roboczych tzw. kół fryburskich (Freiburger Konzil,
przy wsparciu Kościoła wyznającego – Bekennende
Kirche, Arbeitskreis Freiburger Denkschrift oraz sekcji
Erwina von Beckerata) w latach 1938–1944. Do praktyki polityki gospodarczej koncepcję ordoliberalną
implementowali przedstawiciele szkoły fryburskiej
założonej przez ekonomistów, prawników, socjologów,
teologów i filozofów. Interdyscyplinarność poglądów
i ich współzależność znalazła swoje odzwierciedlenie
w rozwijanej w praktyce przez fryburczyków konstytucji dla gospodarki, która porządkuje i organizuje wolność gospodarczą in Freiheit ordnen4. Nie chodzi przy
tym o ingerencję i regulację procesów i aktywności
gospodarczych (Prozesspolitik, Ablaufpolitik), zwłaszcza w odniesieniu do konkurencji – ordoliberalizm stoi
w opozycji wobec interwencjonizmu, a o ustanowienie
ram, reguł wprowadzających ład. To założenie odróżnia paradygmat fryburski, eksponowany głównie
przez W. Euckena, F. Böhma i L. Mikscha, od idei
austriackiej, zgodnie z którą ów ład kształtuje się
samoczynnie. Istotą ordoliberalnej polityki ładu jest
kształtowanie instytucjonalnych i prawnych warunków
ramowych (Rahmenbedingungen) i zasad zarządzania

2 Zob. J.H. de Soto, The Ongoing Methodenstreit of the
Austrian School, „Journal des Economistes et des Etudes
Humaines” 1998, vol. 8, nr 1, https://mises-media.s3.amazonaws.com/The%20Ongoing%20Methodenstreit%20of%20
the%20Austrian%20School_2.pdf?file=1&type=document
(data dostępu: 12.08.2018).

3 Zob. A. Jędruchniewicz, Produkcja w spadkowej fazie
cyklu koniunkturalnego w Polsce, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2013, L
 XXV, z. 1.
4 L. Miksch, Wettbewerb als Aufgabe. Die Grundsätze
einer Wettbewerbsordnung, Stuttgart, Berlin 2, erweiterte
Auflage, Godesberg 1947, s. 15.
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5 Porównanie
koncepcji ładu spontanicznego
(F.A. von Hayeka) i stanowionego (W. Euckena) prezentuje
M. Moszyński oraz P. Pysz i A. Jurczuk. Zob. M. Moszyński, Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu
spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba
analizy porównawczej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, t. 43, nr 2, Toruń 2012, s. 121‑133;
P. Pysz, A. Jurczuk, M. Moszyński, Relacja stanowionego
i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego, „Ekonomista” 2016, nr 6,
s. 799‑822.
6 W. Sadurski za A. Heberem uważa, że inspirowana
chrześcijaństwem, neotomizmem koncepcja ordo jest „prasymbolem doskonałości najwyższego kształtu świata”,
będącego obrazem „przedustrojowej harmonii rzeczy”.
W. Sadurski, A. Haber, Mity ekonomiczne w NRF, Ossolineum, Wrocław‑Warszawa‑Kraków 1963; A. Krawczewski, „Anty‑Keynesizm” liberałów niemiecki, „Ekonomista”
1962, nr 1.

indywidualizm metodologiczny, charakterystyczny
zwłaszcza dla metody Josepha A. Schumpetera, kontynuowany przez F. von Hayeka, określił sposób postępowania badawczego szkoły austriackiej w kierunku
prakseologicznej teorii poznania i kształtowania ładu
ekonomicznego. Nie chodzi więc o benthamowski utylitaryzm sprowadzający modelowego homo oeconomicus do uprawiania chrematystyki – nastawionej na
czysty zysk, egoistycznej i zatomizowanej jednostki,
ale o obserwację subiektywnych zachowań, w kontekście celowo‑racjonalnego i antropologicznego rozumienia procesów gospodarczych, przekładających
się na tworzenie oikonomii7.
Społeczna gospodarka rynkowa przez twórcę pojęcia, Alfreda Müllera‑Armacka – reprezentanta szkoły
kolońskiej, nie jest traktowana jako koncepcja, czy
tym bardziej teoria. A. Müller‑Armack odwoływał
się do założeń niemieckiej szkoły historycznej –
co z pewnością nie jest do zaakceptowania przez
Austriaków, którzy jej idee stanowczo negowali,
jeśli chodzi o podejście do prowadzenia polityki gospodarczej. Istotą jego założeń jest rozumienie SGR
jako stylu gospodarowania, ujmującego cechy charakterystyczne określonego momentu dziejowego,
odpowiadającego tożsamości zjawisk społecznych,
wykształconych w danym kręgu kulturowym8 (to zaś
zbieżne jest z subiektywizmem i indywidualizmem
metodologicznym szkoły austriackiej). Zasady tego
stylu A. Müller‑Armack przedstawił w 1946 r. w publikacji Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft9.
Zgodnie z Weberowskim myśleniem w kategoriach
porządków (Denken in Ordnungen) oraz Euckenowską tradycją współzależności ładów (Interdependenz
der Ordnungen) SGR jest stylem, który wykształcił
się w powojennych Niemczech i był implementowany głównie przez kanclerza Konrada Adenauera
i Ludwiga Erharda. Pierwsza faza określona została
przez warunki ordoliberalnej konstytucji gospodarczej, natomiast od 1957 r. moment historyczny
pozwolił na uzupełnienie jej o element społeczny,
7 O wyczerpujący opis relacji pomiędzy chrematystyką
a ekonomią, powołując się na oryginalną wykładnię Arystotelesa, pokusili się ekonomista Herman Daly i teolog John
Cobb. Zob. H.D. van Hoogstraten, Deep Economy. Caring
for Ecology, Humanity and Religion, James Clarke & Co,
Cambridge 2001, s. 44‑46.
8 Więcej na ten temat zob. D. Dietzfelbinger, Soziale
Marktwirtschaft als Wirtschaftsstil. Alfred Müller‑Armack
Lebenswerk, Chr. Kaise‑Gütersloher Verlagshaus, Gütersloher 1998, s. 78‑82.
9 Szczegółowa charakterystyka elementów stylu społecznej gospodarki rynkowej przedstawiona została w: J. Bokajło, Alfreda Müllera‑Armacka styl: Społeczna Gospodarka
Rynkowa [w:] Ordoliberalizm i Społeczna Gospodarka Rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska,
P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa
2013, s. 122‑125.
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polityką gospodarczą, gdyż właściwie i efektywnie
funkcjonujący rynek nie jest wytworem natury, nie
kształtuje się spontanicznie5. Według F.A. von Hayeka ład gospodarczy, jak również społeczny, nie jest
celowo‑racjonalnym tworem, do którego koordynacji
potrzebne jest państwo i zespół instytucji formalnych,
co zakładali ordoliberałowie. Jest konstruowany oddolnie: poprzez swobodne, spontaniczne, ewolucyjne
działanie społeczne; jest wynikiem oddziaływania instytucji nieformalnych, takich jak kultura, tożsamość,
tradycja, wyznanie itd.
Występują jednocześnie pewne elementy wspólne,
na które warto zwrócić uwagę, zwłaszcza podchodząc
do analizy na podstawie pojęcia ładu, ordo. Zarówno
dorobek szkoły austriackiej, jak i szkoły fryburskiej,
która wykształciła praktyczne narzędzia realizacji ordoliberalizmu, będącego podstawą (jednym z porządków) społecznej gospodarki rynkowej, czerpie z nauk
św. Tomasza z Akwinu. Ordoliberałowie orientowali
się zwłaszcza na jego koncepcję logicznie skonstruowanego wszechświata, w którym prawa ekonomiczne,
podobnie jak prawa naturalne, stanowią konsekwencję
rozumowego, uporządkowanego przez racjonalnego
człowieka porządku. Ideę Akwinaty o naturalnym
porządku wzbogacili Arystotelesowską koncepcją
prawa naturalnego, w którym ordo oznacza doskonały
i najwyższy ład, będący podstawową zasadą wspólną
dla całego społeczeństwa (prima principia communia).
W uniwersalnym porządku Bożym posiadający czynny
rozum zoon politikon poznaje obiektywną rzeczywistość i dąży do tego, co jest zgodne z jego rozumną naturą. Dlatego każdy tworzony przez człowieka system
czy ład społeczno‑ekonomiczny i prawno‑polityczny,
mający rysy ordo, jest racjonalny i jest równocześnie
zgodny z naturą racjonalnego człowieka – animal
rationale6. W rozumieniu szkoły austriackiej człowiek, jego decyzje, lecz przede wszystkim jego działania przekładają się na wiele interakcji społecznych,
wykształcających pewien proces ekonomiczny. Ten

a w zasadzie dowiódł takiej konieczności. Przejawiał
się on w aspekcie antropologiczno‑etycznym, normatywnym i kulturowym, jako że człowiek, który podobnie jak u Austriaków stoi w centrum wszelkich zdarzeń gospodarczych, a zatem i społecznych, nie żyje
w duchowej i moralnej próżni, bez etycznego ordo.
Do całościowego stylu SGR konieczna jest zatem
implementacja pierwiastka „zhumanizowanej” gospodarki rynkowej, czyli uwzględnienie kwestii „dobrego
życia”(well‑being), określanego przez Aleksandra
Rüstowa jako Vitalpolitik10. To, co nadaje sens życiu
i wpływa na samopoczucie (Sichfülen), to nie tylko
ilościowo ujmowane czynniki materialne (tu również
zauważalne jest podobieństwo do szkoły austriackiej,
która odchodziła od ekonomii ilościowej i modelowego jej traktowania), ale wszystko to, co wpływa na
godne życie, jakby ujął to Wilhelm Röpke – civitas
humana. SGR prezentuje zatem holistyczne podejście
do kształtowania się ładu nie tylko gospodarczego, ale
także społecznego: obok spontanicznie kształtujących
się zasad (instytucje nieformalne) wysoką rangę nadaje
instytucjom formalnym. Do ordoliberalnego porządku
instytcjonalno‑prawnego implementuje ona aspekt
społeczny odnoszący się do reguł polityki społecznej
(długookresowej, służącej zrównoważonemu rozwojowi i społecznej integracji) i socjalnej (krótkookresowej, odnoszącej się do subsydiarnej roli państwa,
skierowanej do osób najbardziej potrzebujących).

3. Zakończenie
Społeczna gospodarka rynkowa nie jest „trzecią
drogą” pomiędzy socjalizmem a liberalizmem, nie
jest też teorią polityki gospodarczej błędnie identyfikowaną z państwem opiekuńczym, egalitarnym. Jest
w niemieckiej praktyce implementowanym stylem
gospodarowania, o którym jego twórca, A. Müller
‑Armack pisał, podkreślając, że „społeczna” jest –
zgodnie z założeniem Denken in Ordnungen – równowartościową zasadą do „gospodarki rynkowej”, a nie
jedynie określającym ją (bardziej lub mniej) dopełnieniem. Zgodnie z ideą irenizmu (eirene z gr. oznacza
pokój) stanowi pokojowe zespolenie ładu i elementów
charakterystycznych także dla klasycznego liberalizmu, szkoły austriackiej, ordo liberalizmu, socjologii
kultury i podejścia antropologiczno‑aksjologicznego.
Prakseologię łączy z personalizmem i nauką społeczną Kościoła, silną rolę państwa uzależnia od zasady subsydiarności, a gospodarkę uznaje za sposób
działania społecznego, którego celem jest nie tylko
10 Zob. J. Bokajło, Zhumanizowana Gospodarka Rynkowa w obliczu fetyszu pieniądza i społeczeństwa masowego
[w:] Modele ustroju społeczno‑gospodarczego. Kontrowersje
i dylematy, red. E. Mączyńska, Polskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2015, s. 88‑99.
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dobrobyt materialny i mnożenie dóbr kapitałowych,
ale przede wszystkim godne życie. Dlatego też nie
można ekonomii oddzielać od człowieka, moralności i zasad etycznych (do czego również odnosili się
A. Smith, J.S. Mill, L. von Mises, J. Schumpeter czy
F.A. von Hayek), ale należy prowadzić ją cnotliwie
(arete), w sposób przemyślany, rozsądny, jako sztukę
(przecież polityka według Arystotelesa jest sztuką
zarządzania państwem).
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Katarzyna Kamińska *

Sprawozdanie z seminarium naukowego
w Ełku „Społeczna gospodarka rynkowa:
Polska, Niemcy, Europa”
W dniach od 23 do 29 lipca 2018 r. w Ełku, w filii
białostockiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
odbyło się drugie międzynarodowe seminarium naukowe organizowane wspólnie przez Fundację Konrada Adenauera, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku nt. „Społeczna gospodarka rynkowa: Polska,
Niemcy, Europa”. Kierownictwo naukowe seminarium
z ramienia Zarządu Krajowego PTE sprawowała
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes PTE, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie) oraz dr hab. Piotr
Pysz, prof. WSFiZ w Białymstoku.
Podobnie jak w roku ubiegłym uczestnikami seminarium byli przedstawiciele polskich i białoruskich
ośrodków naukowych zajmujący się tematyką seminarium, którzy reprezentowali: Uniwersytet w Mińsku,
Oddział PTE w Warszawie, Politechnikę Białostocką,
Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołę
Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W tym roku
do uczestników dołączył długoletni niemiecki polityk
i wykładowca akademicki, były premier Saksonii –
prof. Georg Milbradt.
Podejmowanie tematyki społecznej gospodarki
rynkowej (SGR) na ełckich seminariach w kontekście
polskim, niemieckim i europejskim jest niezmiernie
istotne z uwagi na zobowiązanie Polski, Niemiec i Unii
Europejskiej do realizacji tej koncepcji w praktyce,
odpowiednio przez zapisy Konstytucji RP z 1997 r.
oraz zapisy traktatu lizbońskiego z 2007 r. Ponadto
* Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie.

dynamiczne zmiany, jakie zachodzą we współczesnej
gospodarce światowej, w szczególności w zakresie
budowania gospodarki cyfrowej, stawiają tak przed
politykami, jak i przed środowiskiem akademickim
wiele nowych wyzwań, w tym szczególnie konieczność adaptacji koncepcji społecznej gospodarki
rynkowej do nowych warunków, w jakich odbywa
się proces gospodarowania. W trakcie seminarium
z jednej strony przypomniano istotę, zasady i podstawy koncepcji SGR, a także zaprezentowano jej
implementację w niemieckiej polityce gospodarczej
w okresie od 1948 r. aż do współczesności. Zajmowano się również problematyką dotyczącą znaczenia
idei ordo we współczesnym świecie, aspektami teoretycznymi ordoliberalizmu i problemami ekonomiczno
‑społecznymi, które wchodzą w obszar zainteresowań
SGR. W ramach seminarium uczestnicy prezentowali
przygotowane referaty, a także mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących dyskusjach, w tym
w moderowanych dyskusjach panelowych, które koncentrowały się przede wszystkim na możliwościach
wykorzystania dotychczasowego dorobku oraz doświadczeń niemieckich w procesie tworzenia współczesnego modelu SGR, zarówno na poziomie polskim,
jak i unijnym, a także na aktualnych wyzwaniach
stojących przed poszczególnymi krajami próbującymi
realizować ten model polityki gospodarczej.
Tegoroczne seminarium rozpoczął wykład
prof. P. Pysza pt. „Geneza, podstawy i zasady koncepcji społecznej gospodarki rynkowej”, w którym,
rozpoczynając od wojny trzydziestoletniej w Europie
z lat 1618–1648, zaprezentował on w szerokim kontekście historycznym czynniki, które ukształtowały
podstawy współczesnego niemieckiego myślenia
o gospodarce i roli, jaką odgrywa w niej państwo.
Szczególną uwagę prelegent zwrócił na formułę pokoju wypracowaną przez niemieckiego filozofa Gottfrieda Leibniza oraz na fakt, że koncepcja społecznej
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gospodarki rynkowej w znakomity sposób tę ideę
integruje. Następnie przedstawił on podstawy i zasady
koncepcji SGR, koncentrując się na jej trzech elementach składowych – rynku i jego funkcjonowaniu,
polityce socjalnej oraz polityce gospodarczej, a także
na syntezie mikroekonomii i makroekonomii, która
występuje w tej koncepcji. Profesor P. Pysz wskazywał, że rezultatem tej syntezy jest stabilność ładu SGR,
który przetrwał ekspansję keynesizmu, monetaryzmu
i ekonomii podażowej. Jego zdaniem koncepcja SGR
stanowi przeciwwagę dla chaosu, w którym pogrąża
się świat w dobie przemian cyfrowych.
W kolejnym dniu seminarium odbyła się bardzo interesująca dyskusja panelowa nt. „Społeczna
gospodarka rynkowa w Europie, w Niemczech
i w Polsce” moderowana przez prof. P. Pysza,
w której udział wzięli: prof. Elżbieta Mączyńska,
prof. Georg Milbradt oraz dr hab. Michał Moszyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Najważniejsze pytania zadawane panelistom przez
uczestników seminarium dotyczyły przyszłości Unii
Europejskiej, w tym kwestii rozwiązania kryzysu
migracyjnego i kryzysu strefy euro. Prof. G. Milbradt podkreślał, że idea europejska jest dobra, ale
potrzebne jest dostosowanie jej do współczesnych
problemów, wyzwań i oczekiwań samych Europejczyków, które pomiędzy poszczególnymi krajami
członkowskimi bardzo się od siebie różnią. Wskazywał na konieczność wypracowania regulacji na
poziomie europejskim, chociażby w kwestii ujednolicenia procedur dla uchodźców czy wspólnych
rozwiązań dotyczących unii walutowej. Prezes PTE
prof. E. Mączyńska wskazała na wielość unijnych
problemów, od dychotomii, która panuje w zakresie
regulacji unijnych, po brak odpowiedniej polityki
demograficznej i strategii długookresowej. Podkreślała, że w obszarze regulacji unijnych panuje chaos.
Zasadnicze sektory są niedoregulowane, a inne, dotyczące zjawisk mniejszej wagi, są przeregulowane.
Niedoregulowanie jej zdaniem powoduje poważne
konsekwencje i następstwa dla samej idei integracji.
Przykładem sfery wymagającej regulacji są według
prof. E. Mączyńskiej ruchy migracyjne. W swoich wypowiedziach podkreślała, że ruchy te będą
się rozwijały w najbliższych latach, ze względu na
zachodzące zmiany klimatyczne oraz rewolucję cyfrową, a UE nie jest odpowiednio przygotowana do
rozwiązywania problemów dotyczących chociażby
dyscyplinowania imigrantów czy wdrożenia do pracy
tych, którzy spośród nich są niewykształceni. Inną
poruszoną przez nią kwestią były trudności integracji
europejskiej wynikające z realizacji przez państwa
unijne różnych odmian kapitalizmu. Dr hab. Michał
Moszyński zaznaczył, że UE zmaga się z trudnymi
problemami o charakterze politycznym i że ich rozwiązaniem byłaby odpowiednia korekta działalności
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unijnych instytucji w takim kierunku, aby było możliwe skuteczne zarządzanie tymi problemami.
Po zakończonej dyskusji panelowej i przedyskutowaniu najważniejszych kwestii uczestnicy seminarium
prezentowali przygotowane przed rozpoczęciem seminarium, a w jego trakcie dopracowane w grupach
roboczych, referaty naukowe. Z uwagi na podejmowaną przez seminarzystów tematykę referaty można
podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmowała
referaty szeroko traktujące o kwestiach związanych
z potrzebą poszukiwania i kształtowania nowego ładu
polityczno‑społeczno‑gospodarczego w kontekście
wyzwań współczesnej gospodarki, a także referaty
odwołujące się do zasad i rozwoju koncepcji SGR
i integracji europejskiej w perspektywie filozoficzno
‑ekonomicznej. Zaliczono do niej 10 referatów:
• „Industry 4.0: Challenges for Employment” –
prof. dr hab. Siergiej Łukin,
• „Ordoliberalna polityka gospodarcza w warunkach społeczeństwa światowego ryzyka” –
prof. dr hab. Maciej Miszewski,
• „Chrześcijańskie korzenie integracji europejskiej” – dr hab. Eugeniusz Gostomski,
• „Idea chaosu, ładu a koncepcja ordoliberalizmu” – dr hab. Grzegorz Szulczewski,
• „Pieniądz a sfera realna w tradycji liberalizmu
gospodarczego” – dr hab. Wojciech Giza,
• „Funkcjonowanie strefy euro. Wnioski dla Polski” – dr Henryk Bąk,
• „Uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych
jako czynnik destabilizujący europejski ład, ze
szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej; politologiczno‑ekonomiczne rozważania
na temat energetycznej Ordnungspolitik” – dr Justyna Bokajło,
• „Partnerstwo publiczno‑prawne jako istotny
element Europejskiego Modelu Społecznego” –
dr hab. Andrzej Szplit,
• „Preferencje pracodawców. Społeczny kontekst
gospodarowania” – dr Elżbieta Skąpska,
• „Próba oceny atrakcyjności województw w Polsce (pod względem rozwoju przedsiębiorczości)
ze szczególnym uwzględnieniem województwa
podlaskiego” – dr Ewa Magrel.
Najwięcej głosów w dyskusji wywołały referaty
prof. M. Miszewskiego i dr J. Bokajło. Prof. M. Miszewski w swoich rozważaniach odwołał się do książki
wybitnego niemieckiego socjologa Ulricha Becka
pt. Społeczeństwo światowego ryzyka, w tym szczególnie do tez przez niego formułowanych w kontekście możliwości rozwiązywania globalnych zagrożeń, które pojawiają się we współczesnym świecie.
Prelegent zwrócił uwagę na trafność diagnozy Becka
i jego programu, który upatrywał przyczyny zagrożeń
globalnych w takich zjawiskach, jak: postęp techniczny, dominacja neoliberalnego modelu polityki
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gospodarczej, utrata kontroli
przez państwa narodowe na
rzecz „wielkich graczy”, rewolucja informatyczna, globalne
zagrożenie ekologiczne czy
migracyjne procesy globalne.
Prof. Miszewski zaprezentował
również remedium programowe
Becka na zaistniałe zagrożenia
i podkreślił, że kluczowy w tym
kontekście wydaje się powrót
w naukach ekonomicznych do
ścisłego związku z etyką. Zauważył, że w UE istnieją instytucjonalne fundamenty podejścia
ordoliberalnego, ale znaczenie
tej doktryny dla rozwoju polityki gospodarczej na szczeblu
europejskim zależy od tego, czy
w dyskursie publicznym zostanie poruszona perspektywa państwa narodowego.
Z kolei dr J. Bokajło jako
politolog w swoim referacie
skoncentrowała się na próbie
implementacji zasad polityki Uczestnicy seminarium w filii białostockiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
ładu (Ordnungspolitik) do będącej wciąż in statu na- na poziomie makroekonomicznym. Obejmowała ona
scendi polityki energetycznej UE i ukazaniu braku cztery następujące referaty:
w zgodności jej założeń z działaniami państw euro• „Aktualne problem społecznej gospodarki rynkopejskich. Główna hipoteza zawierała się w stwierwej w Niemczech” – prof. Georg Milbradt,
dzeniu, że uzależnienie UE i mniejszych ugrupowań
• „Herausforderungen der Digitalisierung für die
regionalnych, do jakich należy Grupa Wyszehradzka,
Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland” –
od rosyjskiego monopolu na dostawy surowców enerdr hab. Andreas Bielig,
getycznych nie wpływa na wzmocnienie solidarności
• „Problem interwencjonizmu państwowego w teoi wspólnej odpowiedzialności za współpracę konserii i praktyce społecznej gospodarki rynkowej
kwentnie prowadzącą do tworzenia europejskich ram
w Niemczech” – dr Katarzyna Kamińska,
koordynujących i regulujących energetyczną Ordnung• „Pieniądz w społecznej gospodarce rynkowej” –
spolitik. W swoich wypowiedziach dr Bokajło podkredr Ewa Kulińska‑Sadłocha.
ślała, że w dyskursie politycznym zwraca się uwagę
W tej grupie referatów szczególnie dużo polemiki,
na brak wspólnych rozwiązań w zakresie polityki pytań i komentarzy wywołały wystąpienia prof. G. Milenergetycznej, słabą konkurencyjność i polaryzację bradta, dr K. Kamińskiej i dr E. Kulińskiej‑Sadłochy.
interesów przejawiających się w odmiennych opiniach Prof. Milbradt przedstawił wybrane problemy SGR
państw członkowskich co do sposobów osiągania w Niemczech, wskazując, że realizacja tej koncepwytyczonych celów.
cji rozpoczęła się w chwili wprowadzenia reformy
Zdaniem referentki warunkiem efektywności ener- walutowej w 1948 r. Istotą SGR według niego jest
getycznej Ordnungspolitik w Unii Europejskiej jest priorytet rynku przed państwem. Podkreślał, że jest
uwspólnotowienie polityki energetycznej zgodnie to koncepcja zdecentralizowana, gdyż przyjmuje zaz koncepcją federacji, co przyczyni się do wzmoc- łożenie, że ludzie sami wiedzą najlepiej, co jest dla
nienia konkurencyjności obszaru UE przez jej silniej- nich dobre. Potrzebny jest jednak odpowiedni poziom
szą pozycję negocjacyjną w stosunku do pozostałych edukacji, sprawiedliwy dostęp do informacji, a także
graczy światowych na rynku strategicznych surowców pełna odpowiedzialność podmiotów gospodarujących.
energetycznych. Obecnie nie jest to jednak możliwe Następnie, rozpoczynając od polityki konkurencji,
z uwagi na zwrot (umocniony postanowieniami trak- omówił poszczególne obszary niemieckiej polityki
tatu z Lizbony) ku metodzie międzyrządowej.
gospodarczej, zwracając uwagę na ewolucję myślenia
Druga grupa referatów dotyczyła zagadnień imple- niemieckiego w kontekście prowadzenia polityki ładu
mentacji SGR, a także związanych z nią problemów opartej na fundamentach ordoliberalnych.

W swoim wystąpieniu dr K. Kamińska zwróciła
uwagę na fakt, że zrozumienie, czym są interwencje
państwa w gospodarkę, a także jakie są ich przyczyny
i sposoby, jest niezwykle istotne dla pojmowania doktryny SGR i oceny jej realizacji w praktyce gospodarczej. Omówiła ona zasadnicze różnice w tym zakresie,
które uwidoczniają się pomiędzy poszczególnymi
przedstawicielami szkoły ordoliberalnej będącej zapleczem teoretycznym koncepcji SGR. Na koniec
prelegentka dokonała oceny powojennej niemieckiej
polityki gospodarczej pod kątem stosowanych w niej
różnych typów interwencji państwowych.
Dr E. Kulińska‑Sadłocha w swoim referacie
zwróciła uwagę na to, jak daleko współczesne czasy
i obecny poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego
odbiega od tego, który był ponad 50 lat temu (w okresie realizacji SGR), oraz jak duży wpływ na gospodarkę może mieć pieniądz i sektor bankowy (dając za
przykład ostatni globalny kryzys finansowy). Przypomniała, że wśród czterech podstawowych zasad SGR
według Erharda jest zachowanie wartości pieniądza,
przy czym podkreśliła, że pieniądz nie pozostaje obojętny wobec innych zasad ładu SGR – wpływ na ich
realizację wywiera zarówno prowadzona polityka
pieniężna, jak i same instytucje finansowe. W referacie dr Kulińska‑Sadłocha starała się odpowiedzieć na
pytanie, czy współczesny pieniądz sprzyja realizacji
koncepcji SGR. W tym celu poddała analizie warunki
funkcjonowania pieniądza w okresie realizacji SGR
i porównała je z warunkami współczesnymi. Doszła
do wniosku, że reguły dotyczące optymalnej ilości
pieniądza w gospodarce czy obiegu pieniądza, powstałe w innych realiach gospodarczych (kiedy nie
było swobodnego przepływu kapitałów, zaawansowanych rozwiązań technologicznych, a kreowany przez
banki pieniądz trafiał do sfery realnej), na dodatek
zawierające uproszczenia, aktualnie mają ograniczoną
przydatność.
Na szczególną uwagę zasługuje otwarty wykład
prof. Elżbiety Mączyńskiej nt. „Polska polityka
gospodarcza a koncepcja społecznej gospodarki
rynkowej” wygłoszony w dniu 25 lipca 2018 r.,
który zgromadził mieszkańców Ełku oraz władze
WSFiZ w Białymstoku – rektora doc. dr. Edwarda
Hościłowicza, prorektora dr. Anatoliusza Kopczuka
i dziekana WNE – dr. Adama Szczepanowskiego.
Profesor Mączyńska rozpoczęła swój wykład od
przypomnienia, że pochylanie się nad istotą i celami społecznej gospodarki rynkowej w kontekście
polskiej gospodarki ma fundamentalne znaczenie ze
względu na zapis w art. 20 Konstytucji RP. Pokreśliła, że w przypadku polskiej gospodarki występuje
sytuacja równoczesnego postępu i anachroniczności,
który może mieć swoje źródło w braku woli lub (i)
braku mechanizmów politycznych, aby podjąć odpowiednie działania. Zauważyła, że w gospodarce
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światowej zachodzą trudne do opanowania, złożone zjawiska, które z jednej strony mają podłoże
geopolityczne, a z drugiej – wynikają z dokonującego się w świecie przesilenia cywilizacyjnego.
Wiele uwagi prof. Mączyńska poświęciła trendom
w gospodarce globalnej. Zauważyła, że zarówno
rzeczywistość, jak i wyniki badań naukowych dotyczących współczesnych przemian w gospodarce
rynkowej niemal jednoznacznie wskazują, że świat
pogrąża się w chaosie, który dotyczy zarówno sfery
ekonomicznej, jak i społecznej oraz ekologicznej.
Przechodzenie od wzorca cywilizacji przemysłowej do poprzemysłowej zdaniem prof. Mączyńskiej
sprawia, że rozwiązania instytucjonalne i inne stosowane w polityce społeczno‑gospodarczej nierzadko
okazują się nie przystawać do wymogów nowego
wzorca gospodarki, tj. gospodarki opartej na wiedzy.
Dochodzi jej zdaniem do swego rodzaju regresji
kulturowej czy zjawiska kulturowego zakotwiczenia, zamknięcia. Tego typu lock‑in effect stanowi
barierę rozwojową, w tym barierę innowacyjności
i przechodzenia od modelu industrialnego do nowego
wzorca gospodarki. Przeciwdziałanie tak charakterystycznym dla współczesnego świata przejawom
nieładu staje się obecnie podstawowym wyzwaniem
w polityce społeczno‑gospodarczej wielu państw oraz
ich związków. Zdaniem prezes PTE dotyczy to także
Polski. Wskazuje to tym samym na potrzebę refleksji
nad ładem instytucjonalnym, w tym nad optymalnym modelem ustroju społeczno‑gospodarczego.
W tym kontekście prof. Mączyńska dokonała też
oceny Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), zwracając przy tym uwagę na pewne
jej elementy spójne z koncepcją SGR. Podkreśliła,
że zarówno SOR, jak i SGR skierowane są na szeroko rozumianą inkluzywność społeczną oraz na
urzeczywistnienie prorozwojowego ładu społeczno
‑gospodarczego, przy czym SGR stanowi koncepcję
o bardziej holistycznym wymiarze. Podsumowując
swoje wystąpienie, prof. Mączyńska podkreślała, że
problemy, z jakimi spotykamy się we współczesnej
gospodarce światowej w zakresie różnego rodzaju
niedostosowań, dychotomii i asymetrii, mogą zostać
rozwiązane przez budowanie gospodarki ukorzenionej społecznie. Po wykładzie pojawiło się sporo
interesujących komentarzy i głosów w dyskusji moderowanej przez prof. P. Pysza.
W przedostatnim dniu seminarium odbyła się druga
dyskusja panelowa nt. „Szkoła austriacka kontra ordoliberalizm i SGR” moderowana przez prof. Annę Ząbkowicz. Jej uczestnikami byli: rektor Uniwersytetu
w Białymstoku prof. Robert Ciborowski, prof. Piotr
Pysz oraz dr Justyna Bokajło. W trakcie dyskusji
podkreślano, że przedstawiciele szkoły austriackiej
zauważyli błędy klasyków i w swoich pracach starali
się je naprawić. Prof. Pysz wskazywał na istnienie

Podsumowując, wnioski i bardzo interesujące
wyniki wypracowane wspólnie w trakcie ełckiego
seminarium przez uczestników i zaproszonych gości
stanowią bardzo cenny wkład w rozwój problematyki
dotyczącej teorii ordoliberalnej i koncepcji społecznej
gospodarki rynkowej. Trzeba w tym miejscu podkreślić ogromne zasługi, jakie dla rozwoju tej idei
w Polsce od wielu lat ma środowisko akademickie
skupione wokół PTE. Seminarium w Ełku ma bez wątpienia znaczny wpływ na uzyskanie uniwersalnego,
dostosowanego do wyzwań współczesności obrazu
koncepcji społecznej gospodarki rynkowej tak w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Umożliwia to
również obiektywne spojrzenie na szanse i zagrożenia
jej praktycznego zastosowania w polskiej gospodarce
i lepszego zrozumienia kwestii związanych z procesem integracji europejskiej.


„Idee społecznej gospodarki rynkowej zrodzone po II wojnie światowej są
znakomitym podłożem do szukania odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić
konkurencyjność gospodarki z realizacją społecznych celów rozwoju, którym
rynki nie potrafią sprostać. Z tego powodu należy z zadowoleniem powitać
inicjatywę publikacji na ten temat.
Podobnie jak poprzednie publikacje będące pokłosiem debat i ta również
owocuje lekturą, która ma szanse wypełnić pożyteczną misję publiczną. Ład
społeczno‑ekonomiczny UE przeżywa przecież poważny kryzys. Obserwuje
się tendencje do odchodzenia od pierwotnych idei założycielskich, które były
mocno zakorzenione w poglądach głoszonych przez autorów społecznej
gospodarki rynkowej. Powracanie do korzeni jest więc ze wszech miar
zasadne.”
Fragment recenzji
prof. Michała Gabriela Woźniaka
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redakcją naukową Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza
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wspólnych elementów łączących szkołę austriacką
i ordoliberalną. Ta pierwsza bierze pod uwagę kwestie kulturowe jako czynnik decydujący o zachowaniu jednostek, a także etykę jako podstawę działania
przedsiębiorstw. Prof. Ciborowski stwierdził, że jeżeli
gospodarka jest społeczna, oznacza to, że może zaspokoić potrzeby wszystkich. A skoro ekonomia jest
nauką społeczną, to z założenia musi być społeczna,
etyczna i humanitarna. Prof. Pysz i dr Bokajło podkreślali wspólnie, że zapewnienie przez państwo pokoju
społecznego stanowi warunek rozwoju przedsiębiorczości. Zgodnie z przywoływanymi wynikami badań
pokój społeczny i związana z nim stabilizacja była
jedynym oczekiwaniem niemieckich przedsiębiorców
wobec państwa. Podkreślono przy tym, że ordoliberałowie dopuszczali ingerencję w gospodarkę, ale taką,
która nie zakłócałaby funkcjonowania rynku.

Adam E. Szczepanowski  *

Kreatywność i innowacyjność
w gospodarce regionu

Kreatywność i innowacyjność w gospodarce regionu
była tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Dobrych Praktyk, która odbyła się w Białymstoku w dn. 14–15 czerwca 2018 r. Konferencję,
przy znaczącym wkładzie członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku,
zorganizowała Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Współorganizatorami konferencji byli: Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych
Przedsiębiorstw, Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej, Fundacja Technotalenty,
Izba Przemysłowo‑Handlowa w Białymstoku, Klaster Obróbki Metali oraz Program „Polska 3.0”.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewoda
Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego
i Prezydent Białegostoku. Uczestnikami konferencji
byli m.in. naukowcy z Litwy, Białorusi, Rosji i oczywiście z Polski, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz samorządu
województwa podlaskiego.
Głównym celem konferencji było wzbogacenie stanu wiedzy dotyczącej kreatywności
i innowacyjności przedsiębiorstw oraz gospodarki
regionu, w podejściu interdyscyplinarnym. Zaproszeni uczestnicy konferencji: naukowcy, eksperci,
przedsiębiorcy oraz laureaci konkursów dla utalentowanych młodych ludzi prezentowali najlepsze
praktyki w zakresie wprowadzania innowacji oraz
prowadzili dyskusje na temat nowych metod rozpoznawania i wspierania utalentowanych osób.
We wprowadzeniu do konferencji dr Adam
E. Szczepanowski, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przywołał m.in. stanowisko
* Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wyższa
Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
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amerykańskiego socjologa i politologa Daniela
Pinka, który twierdzi, że cywilizacja zachodnia,
po epoce rolniczej, przemysłowej i epoce wiedzy
(już powszechnie dostępnej), wkracza w epokę kreatywności i innowacyjności. Przytoczył on również
fragment raportu „The Future of Job” powstałego
w 2016 r. na Światowym Forum Ekonomicznym
w Davos. W raporcie tym czytamy m.in., że najbardziej pożądanymi kompetencjami przez pracodawców w 2020 r. będzie: twórcze myślenie, kreatywność
i innowacyjność. Rektor Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku doc. dr Edward Hościłowicz powitał zaproszonych gości oraz podzielił
się kilkoma refleksjami na temat dokonujących się
zmian w świecie w kierunku rozwoju kreatywności
i innowacyjności, a następnie otworzył oficjalnie
konferencję, która odbywa się w ramach 25‑lecia
tej uczelni.
W pierwszej sesji nt. „Kreatywność i innowacje – trendy na świecie a polska rzeczywistość”,
prof. dr hab. Krystyna Poznańska ze Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (SGH) przedstawiła referat
dotyczący zależności i uwarunkowań w zakresie kreatywności i innowacyjności. Wskazała ona m.in. na
istotę przedsiębiorczości, dzięki której kreatywność
może być wdrażana w przedsiębiorstwach i regionach poprzez innowacyjne rozwiązania. Bardzo
interesujące, mało jeszcze spotykane podejście do
innowacji przedstawił prof. Roman Sobiecki, dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jego
zdaniem, oprócz innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, które
określił jako innowacje ekonomiczne (biznesowe),
ważną rolę odgrywają i będą odgrywać innowacje społeczne. Określa się je jako eksperymentalne
działania społeczne o charakterze organizacyjno
‑ustrojowym, których celem jest polepszenie jakości

krajów. Oznacza to, że w badanym okresie nasz
kraj nie zmniejszył dystansu do średniego poziomu
innowacyjności krajów UE.
Spośród innych referatów zaprezentowanych
na konferencji na uwagę zasługuje wystąpienie
prof. Bazylego Poskrobki i mgr Urszuli Onichimiuk
z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Zaprezentowali oni model konwersji wiedzy w innowacje, wskazując szczególnie na etap dochodzenia
do wiedzy użytecznej. Etap ten składa się m.in. z:
przygotowania umysłu (obejmującego studiowanie
materiałów zastanych, obserwacje, przemyślenia),
stadium dojrzewania pomysłu (poszukiwanie wariantów rozwiązania, wirtualizacja każdego wariantu),
stadium uzewnętrzniania pomysłu (luźne rozmowy
na temat pomysłu, konsultacje z fachowcami, prezentacje pomysłu na zebraniach, konsultacje ze
zleceniodawcą) i stadium doskonalenia pomysłu
(opracowanie całościowej wersji pomysłu, ocena
wykonalności procesowej, technicznej, finansowej,
ekologicznej i społecznej).
Doktor Elżbieta Orechwa‑Maliszewska omówiła interesujący temat znaczenia ulg podatkowych
w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw.
Według Global Innovation Index, który obejmuje
127 krajów tworzących 97% światowego PKB, Polska nie wypada w tym względzie najgorzej, ponieważ
zajmowała w 2017 r. 38. pozycję i następuje stała
poprawa w tym zakresie na tle badanych krajów.
W rankingu tego wskaźnika bierze się pod uwagę
81 czynników (m.in. uwarunkowania instytucjonalne,
kapitał ludzki i edukację, rozwój wiedzy i technologii). W podsumowaniu E. Orechwa‑Maliszewska
stwierdziła, że ostatnie zmiany regulacji prawnych
sprawiły, iż Polska należy do krajów o relatywnie
wysokich zachętach podatkowych do prowadzenia
przez przedsiębiorstwa działalności B+R. Skuteczność ich oddziaływania zależy w dużym stopniu od
polityki organów skarbowych w zakresie uznawania
kosztów kwalifikowanych.
Doktor Karol Kowalewski (WSFiZ w Białymstoku) przedstawił referat dotyczący uwarunkowań
kreatywności i innowacyjności w regionie północno
‑wschodniej Polski. Uwarunkowania te autor podzielił na zewnętrzne, organizacyjne i wewnątrzosobowe.
Do uwarunkowań zewnętrznych zaliczył: regulacje
prawne, ofertę sektora finansowego, istnienie konkurencji, tempo zmian rynku, kapitał społeczny,
działalność instytucji otoczenia biznesu oraz skalę
współpracy między firmami i podmiotami zaangażowanymi w rozwój innowacji. Uwarunkowania
organizacyjne stanowi: styl kierowania, przywództwo, praca grupowa, atmosfera w pracy, posiadane
zasoby, organizacja pracy, system motywacyjny
oraz doskonalenie i rozwój. Wewnątrzosobowe
uwarunkowania to: cechy wrodzone oraz nabyte
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życia osób, społeczności, narodów, firm, środowisk
czy grup społecznych. Jednym z przykładów innowacji społecznych może być opodatkowanie robotów,
które – jak szacują niektórzy – mogą w przyszłości
zastąpić ok. 1 miliarda osób. W opodatkowaniu robotów chodzi o wyrównanie konkurencji między
robotem a człowiekiem. Potrzeba wprowadzenia
innowacji społecznych wynika również ze zwiększającej się liczby emerytów, wzrastającego rozwarstwienia ekonomicznego społeczeństw na całym
świecie czy procesów migracyjnych.
Dwa kolejne referaty dotyczyły poziomu
innowacyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej. Dr Anna Iwacewicz‑Orłowska (WSFiZ
w Białymstoku) i dr Dorota Sokołowska (Wyższa
Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku) przedstawiły analizę czynników warunkujących wzrost innowacyjności krajów należących
do grupy OECD w latach 2013 i 2017 opartą na
metodzie TOPSIS (wielowymiarowa analiza porównawcza). Autorki wyodrębniły 12 wskaźników
najbardziej istotnych dla tematu badania i utworzyły ranking innowacyjności, w którym Polska,
niestety, wypada niekorzystnie, biorąc pod uwagę
analizowane wskaźniki, i spadła w opracowanym
rankingu z 25. (2013 r.) na 27. miejsce (2017 r.). Najważniejsze czynniki świadczące o niskim poziomie
innowacyjności Polski to: niski udział firm wdrażających wyłącznie innowacje produktowe i (lub) procesowe jako udział wszystkich firm (Polska – 8,5%,
OECD – 12,7%), niewielki udział firm innowacyjnych wdrażających innowacje organizacyjne i (lub)
marketingowe (Polska – 5,2%, OECD – 11,9%),
niewielka liczba produktów nowatorskich wprowadzanych na rynek (Polska – 5,2%, OECD – 14,2%),
słaba współpraca firm w działaniach innowacyjnych
z klientami sektora prywatnego i (lub) publicznego
(Polska – 8,3%, OECD – 18%). Konkluzją tego
wystąpienia było stwierdzenie, że kluczem do
innowacyjności jest szeroko rozumiana współpraca
firm wdrażających produkty innowacyjne: z dostawcami, klientami, sektorem szkolnictwa wyższego,
instytucjami rządowymi, krajowa i międzynarodowa.
Dr Joanna B. Zielińska z Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentowała analizę porównawczą oceny
poziomu innowacyjności Polski w Unii Europejskiej
w latach 2004–2016. Płynące z niej wnioski, niestety, są nadal niekorzystne dla Polski. Sumaryczny
indeks innowacyjności jest prawie dwukrotnie niższy
niż średnia krajów UE. Podobnie jest z nakładami
na prace badawczo‑rozwojowe. Zaobserwowano
wzrost aktywności patentowej Polski, lecz liczba
zgłoszeń patentowych polskich wynalazców była
prawie siedmiokrotnie niższa niż średnio w UE.
Polska charakteryzowała się również największą
luką innowacyjną w stosunku do analizowanych

w trakcie życia człowieka. W dalszej części wystąpienia K. Kowalewski przedstawił stymulanty
oraz destymulanty kreatywności i innowacyjności
w północno‑wschodniej Polsce.
Doktor Adam E. Szczepanowski przedstawił
część badań, które prowadził od ponad roku wśród
prezesów przedsiębiorstw należących do „podlaskiej złotej setki”, czyli przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego, obróbki metali, budownictwa,
handlu, które osiągają największe przychody netto
w ciągu roku. Spośród 10 czynników wewnętrznych
istotnych w rozwoju kreatywności przedsiębiorstw
dla przedsiębiorców najistotniejsze to: zdolności
intelektualne, inwencja własna i wytrwałość. Spośród 10 zewnętrznych czynników kreatywności
najistotniejsze jest: pobudzanie zainteresowania
nowymi trendami, system kształcenia dla kreatywności i tworzenie systemu wsparcia. Prezesi
wskazali że najważniejsze spośród 12 czynników
wewnętrznych dla rozwoju innowacyjności są:
monitorowanie potrzeb rynku, umiejętność pracy
zespołowej i kreatywność członków załogi. Wśród
wyspecyfikowanych 13 czynników zewnętrznych
innowacyjności przedsiębiorcy wskazali, że najważniejsze są: tempo postępu technicznego, wsparcie
władz państwa oraz tworzenie systemu szkoleń,
finansowania i ulg fiskalnych. A.E. Szczepanowski
przedstawił również część szerokich badań dotyczących uwarunkowań innowacyjności, prowadzonych przez WSFiZ w Białymstoku. Wnioski spośród
66 pytań zadanych w 288 mikro‑, małych i średnich
przedsiębiorstwach pod koniec 2017 r. wskazują
m.in. na potrzebę zmiany w systemie edukacji oraz
w modelu nauczania na każdym poziomie w zakresie
kształcenia kreatywności i innowacyjności, potrzebę
wypracowania spójnej strategii dotyczącej koordynacji programów wspierających innowacje, potrzebę realnej współpracy uczelni i przedsiębiorstw
w zakresie rozwoju innowacji, potrzebę stworzenia
miejsca (np. portalu WWW), gdzie przedsiębiorcy
mogliby zgłaszać swoje oczekiwania dotyczące prac
badawczo‑rozwojowych, a także potrzebę powołania
np. brokera informacji, który byłaby łącznikiem
pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami.
Zagadnienie rachunkowości kreatywnej w kształtowaniu wizerunku jednostki gospodarczej przedstawił prof. Vaclovas Lakis z Uniwersytetu Wileńskiego.
Omówił on m.in. pozytywne aspekty rachunkowości
kreatywnej, wskazując na: twórcze stosowanie standardów rachunkowości mające na celu przedstawienie jasnego i zrozumiałego wizerunku jednostki
gospodarczej. Negatywny aspekt rachunkowości
to m.in. stosowanie niewłaściwych metod, ignorancja wymogów standardów rachunkowości lub
niewłaściwe interpretacje zasad rachunkowości.
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W podsumowaniu V. Lakis zaznaczył, że w warunkach dynamicznego rozwoju techniki i technologii
oraz zmiany wartości pieniądza w czasie jedynym
sposobem odzwierciedlenia wiernego obrazu sytuacji
finansowo‑majątkowej jednostki gospodarczej jest
stosowanie narzędzi rachunkowości twórczej. Jest to
związane z ryzykiem, gdyż może dojść do celowego
zniekształcenia wiernego obrazu. Aby tego uniknąć,
w jednostkach gospodarczych powinna funkcjonować niezależna kontrola wewnętrzna.
Interesującą aplikację do prowadzenia kreatywnych spotkań grupowych w sposób indywidualny
przedstawił Kamil Bazyluk – prezes Aksony. Aplikacja ta zapewnia dzięki Internetowi m.in.: zdalną
pracę przez przeglądarkę WWW, pełną anonimowość, szybki dostęp do ekspertów, automatyzuje
i zarządza procesem kreatywnych spotkań, zmniejsza
koszty organizacji spotkań oraz transferu wiedzy.
Inną ważną cechą tej aplikacji jest możliwość pracy
w rozwiązywaniu problemów w dowolnym czasie
i miejscu oraz uzyskiwanie najwyższych wyników
kreatywności grupy.
Znaczącą wartością konferencji były wystąpienia inicjatorów startupów i prezesów różnych
przedsiębiorstw z regionu i Polski oraz prezesów
instytucji otoczenia biznesu. Angelika Jarosławska –
koordynator programu „Polska 3.0” przedstawiła
m.in. założenia i dokonania zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek,
autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu
multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego
w Gorzyczkach. Jednym z założeń głównych projektu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek
(Odra, Wisła, Bug i inne), a także konsolidacja
polskich przedsiębiorstw w klastrach kluczowych,
branżowych oraz wojewódzkich. Od 2014 r. działania edukacyjne i promocyjne, podejmowane wśród
elit politycznych i naukowych oraz przedsiębiorców
w ramach programu „Polska 3.0”, mają zmierzać do
zmiany priorytetów polityki gospodarki Rządu RP
i UE. W programie tym uczestniczą władze samorządowe powiatowe, wojewódzkie, przedsiębiorstwa lokalne, społeczeństwo, jak też instytucje
naukowo‑badawcze.
Case study z Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw dotyczący firmy CEO Karma
Clutch przedstawiła Beata Matluk oraz Angelika Jarosławska. To nowatorskie, pierwsze globalne biuro
rzeczy znalezionych. Hasło Karmy: If it’s important
for you it’s important for us idealnie odzwierciedla ideę rewolucji w naklejce – posiadając Karmę
Clutch, można nią opatrzyć każdą cenną dla siebie
rzecz, a ten, kto ją znajdzie i zwróci, otrzyma za nią
nagrodę. Z kolei Adam Walicki, wiceprezes Fundacji
Technotalenty, przedstawił ideę fundacji i konkursu

ważny jest zawsze w innowacjach i komercjalizacji
człowiek oraz jakie znaczenie ma elastyczność we
współpracy WSFiZ z biznesem. Sebastian Rynkiewicz, prezes Klastra Obróbki Metalu, opowiadał
z kolei o przestrzeni dla kreatywności, otwartości,
zaufaniu i finansowaniu komercyjnym (nie z funduszy UE). Dzięki temu klaster opracował strategię
rozwoju na cztery lata, którą zrealizował w dwa
lata. Możliwa była też współpraca trzech uczelni
białostockich i Białostockiego Parku Naukowo
‑Technologicznego. Efektem współpracy nauki
z biznesem była współorganizacja trzech Kongresów Liderów Zmian w WSFiZ w Białymstoku oraz
sukcesy w integracji kilkudziesięciu firm z Podlasia
na krajowych i międzynarodowych targach technologicznych. Na zakończenie debaty profesor Krystyna Poznańska z SGH przedstawiła m.in. wyniki
badań ilościowych i jakościowych w województwie mazowieckim. Wskazała na uciążliwe procesy
biurokratyczne uczelni i wysokie koszty pośrednie
uczelni oraz potrzeby brokerów rynkowych, giełd
innowacji, a nie centrów innowacji. K. Poznańska
uświadomiła również potrzebę promocji ofert badań
dla zdrowia i niedostosowaniu propozycji uczelni
do współczesnych potrzeb rynku, a więc badań
stosowanych, rozwojowych, a nie podstawowych,
którymi dysponują uczelnie. Nie ma też dostatecznej przychylności władz uczelni co do naukowców,
którzy współpracują z biznesem. Dobrze byłoby,
gdyby zajęcia prowadzili wykładowcy z praktyki.
Na polskich uczelniach publicznych przedsiębiorcy
oczekują wprowadzenia zajęć praktycznych, ale
programy uczelni nie są aktualnie dostosowane do
tych zmian. Mamy znakomitych, pomysłowych
studentów, ale potrzebne jest wsparcie interdyscyplinarne. Wskazano też na większe inwestowanie
w B+R w klastrach pomimo trudności w przekonaniu przedsiębiorców, że nie należy obawiać się
restrykcyjnych urzędów skarbowych. W dyskusji
dotyczącej debaty wskazano m.in. na potrzebę tworzenia innowacyjnych studiów podyplomowych oraz
poszukiwania najskuteczniejszych sposobów współpracy nauki z biznesem.
W sesji nt. „Współpraca międzysektorowa dla kreatywności i innowacyjności” udział wzięli wyjątkowi
liderzy technologii i zwycięzcy konkursu „Technotalenty”: Marek Antoniuk – prezes Riftcat sp. z o.o.,
Jan Godlewski – designer, architekt wnętrz, Ewelina
Brzozowska – projektant urządzenia rehabilitacyjnego Crowler i Mateusz Bajko – współtwórca projektu Anima. Zaproszeni goście zaprezentowali najpierw swoje obecnie realizowane projekty, dzieląc się
swymi doświadczeniami, m.in. opowiadając, w jaki
sposób doszło do powstania kreatywnych przedsięwzięć. Następnie zaproszeni prelegenci wzięli
udział w debacie nt. uwarunkowań powstawania,
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„Technotalent”. Podkreślił wagę działań na rzecz
tworzenia efektywnych systemów wsparcia osób
utalentowanych w sektorze wysokich technologii
i branży kreatywnej. Uznał, że osoby utalentowane
są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Wskazał, jakie działania
są szczególnie istotne dla właściwego rozpoznania
i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych
absolwentów szkół i uczelni. Zaprezentował przy
tym główny cel Fundacji Technotalenty, którym jest
ograniczenie exodusu „technotalentów” z regionu.
Omówił ponadto efekty czterech edycji konkursu
„Technotalent”, w których uczestniczyło ponad
sześciuset młodych utalentowanych uczniów i studentów.
Bardzo interesująca i wyczekiwana przez uczestników konferencji była debata ekspertów nt. roli i odpowiedzialności instytucji w rozwoju kreatywności
i innowacyjności w regionie. W debacie poprowadzonej przez dr. Adama E. Szczepanowskiego dr Maciej
Kopczyński, współtwórca Photona – robota edukacyjnego – opowiedział o dochodzeniu do produktu,
który jest dostępny od września 2017 r. w ok. 10 tys.
egzemplarzy na rynku. Wskazał, że konstrukcyjnie
na początku Photon był dobry, ale nie przyjął się na
rynku, gdyż nie spełnił oczekiwań klientów. Dopiero
współpraca z naukowcami (m.in. psychologami) oraz
dziećmi sprawiła, że robot został przyjaźnie dostosowany do potrzeb dzieci, by je bawić i uczyć. Z kolei
Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Transferu
Technologii, mówił o budowaniu pomostów pomiędzy nauką a biznesem, ponieważ dotychczas były to
dwa różne światy, które prawie się nie spotykają i nie
wspierają. Czynnikiem napędowym w tym zbliżaniu
nauki z biznesem są pieniądze UE. T. Stypułkowski
wskazał, że bez wsparcia merytorycznego i finansowego pomysłów, projektów, współpracy naukowców
i praktyków ok. 95% z nich nie kończy się wdrożeniem. Należy budować świadomość konieczności
tej współpracy. Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw,
mówił o współpracy z kilkuset przedsiębiorstwami
z całej Polski w klastrach. Odniósł się do wyników badań, które przedstawiają końcowe miejsca
innowacyjności Polski w UE. To wręcz niemożliwe,
że przy tak wielu wspaniałych przypadkach kreatywności i innowacyjności Polaków, również za granicą,
zajmujemy ostatnie miejsca w Europie. Przyczyną
tego jest wysoka biurokratyzacja i skomplikowany
system podatkowy. Z kolei Rafał Mejsak, pełnomocnik ds. rozwoju w Centrum Przedsiębiorczości
i Innowacji WSFiZ w Białymstoku, mówił o przygotowaniu oferty współpracy nauki z biznesem,
wykorzystywaniu potencjału uczelni o charakterze
biznesowym i wspieraniu tych mostów pomiędzy
nauką a biznesem na co dzień. Wskazał m.in., jak

rozwijania i prowadzenia swoich bądź wspólnych
startupów czy firm. Kwestią poruszaną szczególnie
przez młodych przedsiębiorców, laureatów konkursu
„Technotalenty” była biurokratyzacja, która zniechęca, „podcina skrzydła młodym startupowcom”,
wręcz zabija kreatywność i innowacyjność. Dzieje
się to m.in. przez szczegółowe i długie procedury
składania wniosków, a przecież my jako region i jako
Polska mamy przyspieszać. To jeden z wniosków
z konferencji, który skierujemy do polskiego Rządu,
podobnie jak potrzebę zmian w systemie edukacji.
Niestety, polski system edukacji jest przestarzały,
i to na wszystkich szczeblach. System ten preferuje
przede wszystkim metody podające (głównie wykłady), stosowane przez nauczycieli, i metody odtwarzające, powielające odkryte wcześniej i potwierdzone schematy, których wymaga się od uczniów
i studentów. To są metody, które zabijają kreatywność i innowacyjność. Przytaczane w czasie konferencji badania wskazują, że dzieci w przedszkolu są
kreatywne w ok. 85%, natomiast studenci (po całym
cyklu edukacyjnym) są kreatywni zaledwie w 15%.
To wymaga jak najszybszej zmiany, np. w kierunku
fińskiego modelu edukacji, gdzie zajęć o charakterze
kreatywnym jest ok. 10 razy więcej.
Uczestnicy konferencji poszukiwali także odpowiedzi na pytanie o to, co zrobić, by rozwijać

innowacje i przyspieszyć rozwój regionu. We wnioskach stwierdzono potrzebę dobrych praktyk, rozwiązań, wykorzystywania dokonań sztucznej inteligencji, analiz Big Date itp. Gospodarka regionalna
potrzebuje koncentracji przedsiębiorstw (klastry),
aby uzyskiwać efekty synergii ze współpracy oraz
interdyscyplinarności. Należy poszukiwać innowacji o zasięgu globalnym, opartych na kapitale
polskim, a nie korporacjach, które „wysysają” polską gospodarkę zarówno pod względem twórczych
innowacyjnych rozwiązań, jak i pod względem finansowym. Wybrzmiała też potrzeba powołania
w regionie multidyscyplinarnego instytutu innowacji, skupiającego przedstawicieli różnych uczelni,
przedsiębiorców różnych branż, instytucji otoczenia
biznesu, a może także przedstawicieli samorządów.
Wskazano również, że konieczne jest kształcenie
systemowe, budowanie świadomości konieczności
rozwoju kreatywności i innowacyjności w kształceniu na wszystkich poziomach.
W czasie konferencji często przewijał się wątek
pierwszoplanowej roli człowieka i całego społeczeństwa we wszystkich działaniach, procesach
związanych z kreatywnością i innowacyjnością. Nie
możemy więc nigdy zapomnieć, że wszystko, co
tworzymy, pochodzi od człowieka, zespołów ludzkich i jest tworzone przede wszystkim dla człowieka
i całych społeczeństw.
To najważniejsze wnioski płynące z licznych referatów, dyskusji, zaprezentowanych case study,
debaty ekspertów i podlaskich „technotalentów”.
Szczegółowe referaty dotyczące kreatywności
i innowacyjności będą Państwo mogli przeczytać
w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorstwo & Finanse”, w nr 3 i 4 z 2018 r. (http://www.pif.wsfiz.
edu.pl/index.php/pl/).


Pełna oferta wydawnicza
(również w wersjach elektronicznych)
dostępna jest w księgarni internetowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
www.ksiazkiekonomiczne.pl
Książki można również kupić w siedzibie PTE
ul. Nowy Świat 49, 00‑042 Warszawa
tel. 22 551‑54‑01, e‑mail: sklep@pte.pl
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Wizyta przedstawicieli PTE oraz Komitetu
Głównego OWE we Lwowskim Instytucie
Państwowej Uczelni Wyższej „Uniwersytet
Bankowości”
Dnia 2.07.2018 r. we Lwowskim Instytucie Państwowej Uczelni Wyższej Uniwersytet Bankowości przebywała delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z prezes Towarzystwa prof. Elżbietą
Mączyńską.
Z okazji wizyty polskich profesorów we Lwowskim
Instytucie odbyło się seminarium naukowe z udziałem
rektora Uniwersytetu Anzheli Kuznetsovej, dyrektora
Lwowskiego Instytutu Mykoly Vozniuka, kierownika
Katedry Ekonomii i Technologii Informacyjnych Marii
Khmelyarchuk. Uczestnicy seminarium omówili aktualne kwestie współczesnego rozwoju gospodarek
* Katedra Ekonomii i Technologii Informacyjnych Lwowskiego Instytutu Państwowej Uczelni Wyższej „Uniwersytet
Bankowości”.

oraz systemów bankowych Ukrainy i Polski, podzielili
się doświadczeniem dotyczącym przeprowadzania
olimpiad z ekonomii wśród uczniów szkół na Ukrainie
i w Polsce, a także dyskutowali na temat ogólnych
perspektyw rozwoju edukacji ekonomicznej w swoich
krajach.
W swojej prezentacji nt. „Środowisko makroekonomiczne i instytucjonalne funkcjonowania systemu
bankowego Ukrainy” kierownik Katedry Ekonomii
i Technologii Informacyjnych Maria Khmelyarchuk
przedstawiła najważniejsze problemy dotyczące efektywnego funkcjonowania ukraińskiego systemu bankowego oraz wskazała sposoby wzmocnienia jego roli
w pokonywaniu zjawisk kryzysowych w gospodarce
Ukrainy. W szczególności omówione zostały następujące kwestie:

Przedstawiciele PTE oraz Komitetu Głównego OWE przed gmachem Lwowskiego Instytutu Państwowej Uczelni
Wyższej „Uniwersytet Bankowości”
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Mariya Khmelyarchuk*

• duże ryzyko kredytowe związane z niestabilno-

ścią makroekonomiczną oraz niesprzyjającym
środowiskiem instytucjonalnym, co doprowadziło do znacznego udziału tzw. niepracujących
kredytów (non‑performing loans) w portfelach
kredytowych banków (stanowiących 54,5% łącznego portfela kredytowego ukraińskiego systemu
bankowego);
• wysokie stawki procentowe od kredytów bankowych (średnia ważona stopa procentowa dla
biznesu korporacyjnego wynosi 13,4%);
• niekorzystna struktura gromadzonych przez banki
oszczędności jako podstawy kredytowania gospodarki (przeważającą część lokat stanowią lokaty
do wypłaty na żądanie lub lokaty do jednego
roku);
• rosnący udział lokat aktywów banków w państwowe papiery wartościowe (obligacje państwowe, które są wysoko dochodowymi aktywami
o niskim ryzyku), co prowadzi do tzw. efektu
wypierania i odciągania zasobów banków od
kredytowania sektora przedsiębiorstw.
Wskazano następujące kierunki reform systemu
bankowego Ukrainy:
• stabilizacja makroekonomiczna oraz stworzenie
sprzyjającego środowiska instytucjonalnego jako
niezbędnych przesłanek do stworzenia sprzyjającego klimatu dla biznesu, aktywizacji działalności
gospodarczej, przedsiębiorczości oraz wzrostu
popytu inwestycyjnego;
• stymulująca polityka monetarna, ukierunkowana
na zwiększanie kredytowania sektora przedsiębiorstw oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego;
• przygotowywanie państwowych programów antycyklicznego (countercyclical) finansowania gospodarki narodowej na podstawie opracowanych
państwowych programów kredytowania przez
banki państwowe (które na Ukrainie posiadają

54% aktywów całego systemu bankowego)
projektów rozwoju społeczno‑ekonomicznego
Ukrainy.
Uczestnicy seminarium podzielili się także doświadczeniem przeprowadzania Ogólnoukraińskiej
Olimpiady z Ekonomii dla Uczniów Szkół na Ukrainie. Jest ona przeprowadzana odrębnie dla uczniów
klas dziewiątych, dziesiątych i jedenastych.
Tematyka zadań dla uczniów dziewiątych klas dotyczy budowy krzywej możliwości produkcyjnych,
rozwoju systemów gospodarczych i zasad alternatywności. Uczniowie dziesiątych klas odpowiadają
na pytania z zakresu mikroekonomii, a jedenastych
klas – z zakresu makroekonomii.
Olimpiada przeprowadzana jest w ciągu dwóch
dni: pierwszego dnia uczniowie rozwiązują zadania
testowe mające trzy poziomy trudności. Na pierwszym poziomie sprawdza się znajomość kategorii,
zjawisk oraz praw ekonomicznych; na drugim –
umiejętność ustalania powiązań pomiędzy różnymi
zjawiskami ekonomicznymi lub zachowania w konkretnych sytuacjach; na trzecim – rozwiązuje się
konkretne zadania wymagające zastosowania posiadanej wiedzy.
Tego samego dnia, po południu, uczniowie rozwiązują zdania twórcze o różnym poziomie trudności.
Od stopnia trudności uzależniona jest liczba przyznawanych punktów. Zwykle są trzy zadania twórcze.
Drugiego dnia uczniowie rozwiązują zadania, które
również dzielą się według poziomu trudności. Najtrudniejsze są zadania dla uczniów jedenastych klas.
Zadania wymagają znajomości rachunku różniczkowego, tworzenia grafików oraz wykorzystania ich
w rozwiązaniu.
Zwycięzcy Ogólnoukraińskiej Olimpiady z Ekonomii dla Uczniów Szkół jako jedną z nagród otrzymują
dodatkowe punkty, które uwzględniane są w rekrutacji
na studia na kierunki ekonomiczne na ukraińskich
uczelniach wyższych.


Publikacje Lwowskiego Instytutu Państwowej Uczelni Wyższej „Uniwersytet Bankowości”
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Kongres
Stowarzyszenia
Międzynarodowego
Robotników
_______________

Przed dwoma laty zawiązało się to stowarzyszenie
na publicznem zgromadzeniu w Londynie, w dniu
28 września 1864 r. w sali St.-Martin na
Long Aire odbytém, i rychło rozszerzyło się po
całej Europie przez zakładanie sekcij w różnych
miejscowościach, tak iż obecnie liczy już 160.000
członków.
Pobudką, do zawiązania się jego, było
rozpowszechniające się coraz bardziej przekonanie,
że klasy robocze nie cudzą pomocą, ale własną
pracą, własnemi usiłowaniami, jedynie mogą
wyjść z obecnego poniżającego położenia; celem—
zjednoczenie, skupienie tych usiłowań do jednego
ogniska, dla nadania im większéj siły.
Mimo niezaprzeczonych postępów cywilizacji,
ogromnego rozwoju przemysłu i handlu, stan
klas roboczych nie o wiele się dotąd polepszył.
Praca, ten główny czynnik produkcji (wytworu),
nie osiągnęła jeszcze w życiu praktyczném
godności funkcji społecznej. Zdaje się, że jedynie
w życiu patriarchalém nie była w pogardzie.
Z ukształtowaniem się większych społeczeństw,
konieczny rozdział funkcij społecznych wytworzył
podział na klasy i kasty; najniższej dostała
się w udziale praca. Wojny nadto wyrodziły
niewolę: starożytni uważali ją za konieczność
bytu społecznego... Plato wyraża się, że rządzący
społeczeństwem utworzeni są ze szlachetniejszego
metalu, ze złota, wojownicy ze srebra,
a produkujący rzemieślnicy i rolnicy z bronzu;
uznaje konieczność i słuszność niewoli, poniża
pracę. Chrześciaństwo wprawdzie w zasadzie
potępiło niewolę; ale nie wyzwoliło pracy,
zachowując podanie starego zakonu, że praca
jest karą za grzech pierworodny; feudalność
zachowała niewolę, w nowym wprawdzie
kształcie,— utrzymała pracę w zawisłości
i poniżeniu, uznając ją za niegodną człowieka
niezależnego. Postęp wreszcie usunął niewolę;

ale pracę pozostawił jeszcze w przesądnéj
pogardzie. Skutkiem tego, masy pracujące ręcznie,
uważane są po prostu za narzędzia wytworu, jak
maszyny lub zwierzęta; wynagrodzenie ich nie
jest udziałem w korzyściach życia społecznego,
społecznej pracy; ale policzone do kosztów
wytworu, podlega o ile można największemu
obniżeniu, bez względu na najpierwsze potrzeby
życia. A przecież dziś robotnik potrzebuje nie
tylko zręczności mechanicznej, ale nadto pewnego
wykształcenia umysłowego.
Wprawdzie nowsi ekonomiści utrzymują, że
niezbędną jest jedność i solidarność pomiędzy
dwoma czynnikami wytworu, kapitałem i pracą,
a zatem istnieć także musi pomiędzy ich
reprezentantami, że wynalazki i zdobycze
tegoczesnego przemysłu idą na korzyść
wszystkich klas społeczeństwa, tak zamożnych
jako i biednych, tak posiadających jako
i roboczych. Fakta przecież nie usprawiedliwiają
tych twierdzeń.
Mimo złudnych porównań między dawnym
a obecnym stanem klas roboczych, faktem jest
niezaprzeczonym, że nędza ich wcale się nie
zmniejsza, a niekiedy się powiększa: stan ich
jest taki, że nietylko żadnych nie mają na
przyszłość widoków, ani dla siebie, ani dla swego
potomstwa, ale nawet w teraźniejszości nie mają
rękojmji pewnego i ciągłego zarobku. Wprawdzie
bogactwo społeczne wzrasta; ale się coraz bardziej
skupia w rękach mniejszej liczby ludzi. Liczba
bogatych coraz się zmniejsza. Tak przynajmniej
uczy statystyka,—w Anglji mianowicie, gdzie jest
najdokładniej prowadzoną.
Źródło: Ekonomista, pismo miesięczne poświęcone ekonomice,
statystyce i administracji, z dodatkiem tygodniowym
informacijnym, pod nazwą Merkury. Rok 1867, półrocze I.
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Krzysztof Waliszewski *

Recenzja monografii naukowej pt.
„Rynek firm pożyczkowych w Polsce
Teoria i praktyka”
redakcja naukowa Iwona Jakubowska‑Branicka,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, stron: 334

Nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ukazała się monografia naukowa pod redakcją
prof. dr hab. Iwony Jakubowskiej‑Branickiej pt. Rynek
firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka. Zespół
autorski, poza Panią Redaktor – socjologiem z UW,
tworzyli: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (ekonomista, SGH, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), dr hab. Adriana Mica (socjolog, UW),
mgr Maria Bernat (socjolog, radca prawny, doktorantka UW), dr Aleksandra Herman (antropolog kultury, UW), dr hab. Jolanta Arcimowicz (socjolog, UW),
mgr Filip Cyuńczyk (doktorant WPiA, UW), mgr Maciej Frąszczak (ekonomista, doktorant Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie SGH), mgr Paulina Spałek (ekonomista, doktorantka Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Książka została wydana w ramach projektu
„Dlaczego paraformalność działa. Dyfuzja ‘chwilówki’
w Polsce” sfinansowanego ze środków NCN (nr grantu
DEC-2013/11/B/HS6/01506) i realizowanego przez
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Monografia składa się z 10 rozdziałów, bibliografii, informacji o autorach, a także,
co warto docenić, indeksu nazwisk i indeksu rzeczowego. Biorąc pod uwagę polski rynek wydawniczy
i literaturę przedmiotu poświęconą wyłącznie rynkowi
pożyczkowemu, recenzowana monografia jest trzecią
monografią naukową w Polsce na ten temat1.
Podjęcie problematyki pożyczek pozabankowych
w Polsce należy ocenić pozytywnie, ponieważ rynek
ten w ostatnich kilku latach dynamicznie się rozwijał
* Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
1 Pierwsza monografia to: K. Waliszewski, Rynek
pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017, a druga monografia to: A. Gemzik
‑Salwach (red.), Klienci instytucji pożyczkowych i ich
ochrona, CeDeWu, Warszawa 2017
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na skutek wprowadzenia przez KNF rekomendacji T
ograniczającej dostępność konsumentom do bankowych kredytów detalicznych, w tym do kredytu konsumenckiego. Ponadto rynek pożyczkowy przeszedł
istotną metamorfozę z sektora słabo regulowanego
i zaliczanego do bankowości cienia (shadow banking),
czyli równoległego systemu bankowego do nadzorowanego przez KNF i poddanego ścisłym regulacjom
ustawowym dedykowanym dla instytucji pożyczkowych (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych
innych ustaw). Regulacje te mając na celu zwiększenie
poziomu ochrony konsumenta i bezpieczeństwa obrotu
na rynku pożyczkowym weszły w życie dnia 11 marca
2016 r. i były odpowiedzią na szereg zarzutów i nieprawidłowości związanych z korzystaniem przez konsumentów z pożyczek pozabankowych. Poza ścisłym
określeniem, jaki powinien być prawny status instytucji
pożyczkowej i wymagania wobec osób nią zarządzających, wprowadziły przepisy antylichwiarskie dotyczące
maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu
konsumenckiego (MPKK) oraz maksymalnych odsetek
za opóźnienie, wymuszając jednocześnie zmianę dotychczasowego modelu biznesowego instytucji pożyczkowych, a także konieczność zaprzestania działalności
przez część podmiotów z branży pożyczkowej. Poza
przywołaną ustawą na rynek pożyczek pozabankowych
w Polsce wpływało również wprowadzenie od lutego
2016 r. podatku bankowego, którym zostały objęte
największe podmioty w branży, a także od kwietnia
2016 r. programu 500+ zmniejszającego popyt na pożyczki najkrótsze i na najniższe kwoty.
Interdyscyplinarność zespołu autorskiego pozwoliła na wielowątkowe i wieloaspektowe podejście do
fenomenu rozwoju rynku pożyczkowego w Polsce, ponieważ w monografii prowadzona jest analiza z punktu
widzenia socjologii, psychologii, antropologii, prawa

www.ksiazkiekonomiczne.pl

Iwona Jakubowska‑Branicka

Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka

Książka, którą oddajemy w ręce czytelników, jest kompleksowym opracowaniem poświęconym analizie sposobu funkcjonowania firm pożyczkowych na polskim rynku finansowym. Książka została wydana w ramach projektu „Dlaczego paraformalność działa.
Dyfuzja ‘chwilówki’ w Polsce” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS6/01506. Projekt badawczy
został zrealizowany w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka.
Czas realizacji projektu przypadł na okres szczególnie ważny dla omawianego problemu.
W trakcie 4 lat prowadzenia badań interesujący nas wycinek rzeczywistości społeczno-ekonomicznej uległ diametralnym przeobrażeniom. Gdy planowaliśmy i zaczynaliśmy
realizację naszego projektu, rynek firm pożyczkowych podlegał bardzo ograniczonej regulacji prawnej, w momencie kończenia projektu sposób funkcjonowania tego rynku
podlega znaczącym i dosyć szczegółowym uregulowaniom prawnym, w dużej zresztą
mierze z inicjatywy samych zainteresowanych podmiotów. Przeprowadzone przez nas
studia mają charakter interdyscyplinarny, na pograniczu socjologii, prawa i ekonomii.
Prezentujemy rozważania poświęcone próbie klasyfikacji teoretycznej nowo powstających bytów społeczno-prawnych. W dalszej kolejności przedstawiamy analizę prawną
zmian zachodzących w tym zakresie; strukturę rynku firm pożyczkowych i zachodzące
na nim zmiany; obraz medialny firm pożyczkowych; wyniki przeprowadzonych przez nas
badań ilościowych i jakościowych, w tym charakterystykę klientów firm pożyczkowych
na tle społeczeństwa polskiego. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są analizie chwilówkowych pożyczek pieniężnych w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych
funkcji państwa oraz zagrożeniom dla współczesnej demokracji związanym z poczuciem
wykluczenia doświadczanym przez członków społeczeństwa. Mamy nadzieję, że udało
nam się prześledzić, zanalizować i opisać proces zachodzących zmian, scharakteryzować zarówno otoczenie prawne, jak strukturę i sposób funkcjonowania rynku firm pożyczkowych w Polsce.
Mamy również nadzieję, że lektura naszej książki będzie dla Państwa tyleż interesująca co inspirująca.

poradzili. Ważnym uzupełnieniem analiz socjologicznych jest wyjaśnienie zasad funkcjonowania rynku
pożyczkowego poprzez instrumentarium ekonomii
behawioralnej oraz z uwzględnieniem regulacyjnej
funkcji państwa.
Autorzy monografii słusznie zaliczają instytucje
pożyczkowe do sektora parabankowego zaznaczając
jednocześnie, że poprzez objęcie tego sektora regulacjami prawnymi wymykają się one definicji parabanku,
który jest odmianą hybrydyzacji w sektorze finansowym i elementem sfery paraformalnej. Monografia
nie ogranicza się jedynie do diagnozy i eksplanacji
(wyjaśnienia) współczesnego stanu rynku pożyczek
pozabankowych (ujęcie retrospektywne), ale również
podjęto w niej próbę określenia perspektyw rozwoju
rynku pożyczek pozabankowych w przyszłości (ujęcie
prospektywne). Monografia oparta jest na solidnych
źródłach literaturowych w języku polskim i angielskim o zróżnicowanym charakterze. Należy docenić
trud Zespołu w zgromadzeniu tak obszernej literatury,
rozproszonej w wielu źródłach.
Monografię można polecić studentom kierunków
socjologicznych, prawniczych, ekonomicznych, pracownikom i zarządzającym instytucjami pożyczkowymi, a także konsumentom korzystającym z pożyczek
pozabankowych. Jedyne moje zastrzeżenie jako Recenzenta dotyczy określenia „firma pożyczkowa”, które
pojawia się w tytule i w treści monografii, ponieważ
w momencie wydawania publikacji funkcjonowało już
legalne określenie „instytucja pożyczkowa” oraz jego
normatywna definicja. W mojej opinii użycie takiego
właśnie określenia byłoby bardziej adekwatne zarówno
w tytule, jak i treści publikacji.


RYNEK FIRM
POŻYCZKOWYCH W POLSCE
Teoria i praktyka

redakcja naukowa
Iwona Jakubowska-Branicka

9 788365 269218

do pobrania pod adresem:
http://www.pte.pl/pliki/pdf/rynek_firm_pozyczkowych_w_polsce_branicka.pdf

Biuletyn PTE nr 3(82). Sierpień 2018

87

CZĘŚĆ II. MISCELLANEA


i ekonomii, co jest novum na polskim rynku wydawniczym, gdzie dominowało podejście ekonomiczno
‑prawne. Pogłębiona analiza profilu klienta instytucji
pożyczkowych dokonana w monografii jest szczególnie
ważna, biorąc pod uwagę rozwój segmentu pożyczek
pozabankowych on‑line, nazywanych digital lending,
jak i segmentu tradycyjnego off‑line. Cechy klientów
segmentu digital lending rynku pożyczkowego, który
jest przykładem fin‑tech zaprzeczają stereotypom postrzegania klientów „chwilówek” jako osób z małych
miast, nieubankowionych i wykluczonych finansowo,
osób w średnim wieku i seniorów, słabo wykształconych.
Autorzy monografii jako metodę badawczą przyjmują analizę dostępnej literatury przedmiotu, aktów
prawnych, raportów, badań wtórnych dotyczących sektora pożyczkowego, materiałów prasowych oraz badań
opinii publicznej o tzw. „chwilówkach” i innych źródeł. Nie ograniczają się jedynie do krytycznej analizy
zastanego stanu wiedzy na przedmiotowy temat (desk
research), ale podejmują trud związany z realizacją
własnego badania sektora pożyczkowego w Polsce
(field research) o charakterze ilościowym (w pierwszej
fazie ogólnopolska, reprezentatywna próba badawcza, realizacja CBOS; w drugiej fazie 200 wywiadów metodą tajemniczego klienta, mystery shopper)
i o charakterze jakościowym (wywiady pogłębione
z 8 przedstawicielami instytucji pożyczkowych oraz
przedstawicielami instytucji sektora pożyczkowego
i organizacji nadzorujących oraz konsumenckich)
w czasie, gdy podlegał on transformacji ze słabo do
silnie regulowanego. Stanowiło to dla autorów badania
swego rodzaju wyzwanie, z którym doskonale sobie

WYBRANE PUBLIKACJE PTE
Zapraszamy do
Księgarni PTE:
PAŃSTWO A GOSPODARKA
red. STANISŁAW OWSIAK
Publikację tę przygotował Komitet Główny OWE w związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Autorami poszczególnych tekstów są członkowie Komitetu i osoby niezrzeszone, ale
od lat związane z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te
mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki,
różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty. W publikacji znaleźć można zarówno reﬂeksje teoretyczne, jak i opinie na temat
polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale
także z praktycznych doświadczeń autorów.

OCHRONA PRAW WIERZYCIELI W POLSCE
Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń.
Informatyzacja sądownictwa
red. JACEK GOŁACZYŃSKI, ELŻBIETA MĄCZYŃSKA
Jest to publikacja wydana w ramach projektu „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów” sﬁnansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany był przez
Szkołę Głownę Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.
Książka jest do pobrania bezpłatnie:

KAZIMIERZ ŁASKI

WYKŁADY Z MAKROEKONOMII. GOSPODARKA
KAPITALISTYCZNA BEZ BEZROBOCIA
beralnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co można uznać
za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to
znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów,
przekładając się zarazem na kosztowne, zagrażające trwałą stagnacją czy nawet recesją, błędy w przyjmowanych podstawach polityki społeczno-gospodarczej. Kazimierz Łaski w bardzo atrakcyjny
dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teorię
ekonomii. Przedstawia ekonomię zakorzenioną w niedocenianej
wciąż (zwłaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na
użyteczność tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie
w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

ETYKA I EKONOMIA
red. ELŻBIETA MĄCZYŃSKA, JACEK SÓJKA
Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się
sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia
dobra, sprawiedliwości, równości, praw jednostki, a nawet praw zwierząt. Myślenie ekonomiczne z kolei aspiruje do bycia naukową analizą
życia gospodarczego (lub szerzej: społecznego), przy czym aspiracje
te sięgają dalej aniżeli tradycyjne generalizacje nauk społecznych –
czasami ideałem staje się zmatematyzowane przyrodoznawstwo.
W odniesieniu do obu dyscyplin zapomina się jednak o innych,
mniej oczywistych ich składnikach. W etyce na przykład obecne są
analizy opisowe uwzględniające odmienne podejścia do zagadnień
etycznych w różnych społeczeństwach, a także rozważania historyczne nad krystalizowaniem się poszczególnych teorii etycznych
w toku dziejów. Ekonomia z kolei, m.in. dzięki studiowaniu historii
jej samej oraz towarzyszących jej dziejów gospodarki, ukazuje nie
tylko zależność od kontekstu historycznego, ale także swoją – by
tak rzec – założeniowość. Ta ostatnia może mieć także charakter normatywny, nawet jeśli na co dzień jest on wyparty z samoświadomości metodologicznej ekonomistów. Samo pojęcie racjonalności – jak się uważa – zakłada pewne ideały moralne, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać.
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TADEUSZ KOWALIK

O LEPSZY ŁAD SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
Ze wszystkich publikacji Tadeusza Kowalika przebija wielka dbałość
nie tylko o obiektywizm i kompleksowość ocen przemian społeczno-gospodarczych w Polsce i świecie, ale przede wszystkim troska o dobrostan
kraju, dobrostan społeczny, dobro zwykłych ludzi. Lektura dzieł Tadeusza
Kowalika to przestroga przed doktrynalnym podejściem do reform
ustrojowych i brakiem głębszej reﬂeksji na temat złożonych procesów
przemian gospodarczych i społecznych. Ubolewał, że w polskiej transformacji podejście do reformowania gospodarki – zgodnie z modelem
skandynawskim – przegrało ze szkołą chicagowską i preferowaną przez
nią doktryną neoliberalną, z tak charakterystyczną dla tej szkoły
bezkrytyczną wiarą w niezawodność rynku.

www.ksiazkiekonomiczne.pl
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Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii
Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego
kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego roz‑
woju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji
systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter
ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii
tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat („zie‑
lona wyspa” w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika
eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe
sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak

wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby
to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źró‑
dło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów
pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej
na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Sku‑
piając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych
i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz
także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć
dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwinię‑
tych i unowocześniać struktury gospodarki. (...)

Kongres 2019
W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwają przygotowania
do X Kongresu Ekonomistów Polskich, który jest planowany
na koniec listopada 2019 roku
W styczniu 2018
roku na posiedzeniu
Rady Naukowej PTE,
dyskutowano
o tematyce X KEP
Szczegółowe
informacje w serwisie
pte.pl
Sesja plenarna IX Kongresu Ekonomistów Polskich,
listopad 2013 r.
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ODDZIAŁY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
EKONOMICZNEGO
PTE ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
Białystok 15‑062, Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Warszawska 63
tel. +48 85 745 77 06
e‑mail: pte@uwb.edu.pl
PTE ODDZIAŁ W BIELSKU‑BIAŁEJ
Bielsko‑Biała 43‑309, ul. Willowa 2
tel./faks +48 33 827 93 54
e‑mail: partship@ath.bielsko.pl
PTE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Bydgoszcz 85‑034, ul. Długa 34
tel. +48 52 322 90 60
e‑mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl
PTE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa 42‑200, ul. Kilińskiego 32/34
tel. +48 34 324 97 33, +48 34 324 26 30
faks +48 34 324 26 30
e‑mail: opteczwa@onet.pl

PTE ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Olsztyn 10‑117, ul. 1 Maja 13
tel. +48 89 527 58 25, tel./faks +48 89 527 24 49
e‑mail: pte@pteolsztyn.edu.pl
PTE ODDZIAŁ W OPOLU
Opole 45‑058, ul. Ozimska 46A
tel./faks +48 77 401 69 01, tel. +48 77 401 69 06
e‑mail: buckamaria@wp.pl
PTE ODDZIAŁ W POZNANIU
Poznań 61‑895, ul. Powstańców Wlkp. 16, p. 1615
tel. +48 61 854 32 38, +48 61 854 37 39
e‑mail: info@pte.poznan.pl

PTE ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Gdańsk 80‑830, ul. Długi Targ 46/47
tel. +48 58 301 52 46
e‑mail: biuro@gdansk.pte.pl

PTE ODDZIAŁ W RADOMIU
Radom 26‑600, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk
Ekonomicznych i Prawnych, ul. Chrobrego 31
tel. +48 48 36174 00
e‑mail: pteradom@uthrad.pl

PTE ODDZIAŁ W GLIWICACH
Gliwice 44‑100, ul. Zwycięstwa 13
tel./faks +48 32 331 30 82
e‑mail: biuro@ptegliwice.pl

PTE ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Rzeszów 35‑045, ul. Hetmańska 15
tel. /faks 17 853 36 49
e‑mail: pterzeszow@poczta.onet.pl

PTE ODDZIAŁ W KATOWICACH
Katowice 40‑068, ul. Koszarowa 6, lok. 167
tel. +48 32 259 88 78, tel./faks +48 32 258 54 82
e‑mail: katowice@pte.pl

PTE ODDZIAŁ W SZCZECINIE
Szczecin 71‑004, ul. Cukrowa 8
tel. +48 91 444 31 64, faks +48 91 444 31 29
e‑mail: pte@pte.szczecin.pl

PTE ODDZIAŁ W KIELCACH
Kielce 25‑406, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji
ul. Świętokrzyska 21
tel./faks +48 41 349 65 28
e‑mail: a.szplit@plusnet.pl

PTE ODDZIAŁ W TORUNIU
Toruń 87‑100, ul. Kopernika 21
tel. +48 793 370 619
e‑mail: pte@stud.umk.pl

PTE ODDZIAŁ W KOSZALINIE
Koszalin 75‑254, ul. Franciszkańska 52
tel./faks +48 94 343 33 33, tel. +48 94 343 19 60
e‑mail: poczta@pte.koszalin.pl
PTE ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Kraków 31‑510, ul. Rakowicka 20A
tel./faks +48 12 634 32 59, kom. +48 536 711 536
e‑mail:krakow@pte.pl
PTE ODDZIAŁ W LEGNICY
Legnica 59‑220, ul. Senatorska 32
tel. +48 606 979 426, faks +48 76 862 39 19
e‑mail: n1bednarz@wp.pl
PTE ODDZIAŁ W LUBLINIE
Lublin 20‑150, ul. Bursaki 12
tel. +48 81 452 94 10
e‑mail: artur.pazdzior@pte.pl
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PTE ODDZIAŁ W ŁODZI
Łódź 90‑608, ul. Wólczańska 51
tel./faks +48 42 632 44 20
e‑mail: sekretariat@pte.lodz.pl
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PTE ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
Wałbrzych 58‑300, ul. Piotra Wysockiego 10
tel. +48 74 842 62 60
e‑mail: ptewch@wp.pl
PTE ODDZIAŁ W WARSZAWIE
Warszawa 00‑042, ul. Nowy Świat 49
PTE ODDZIAŁ W WROCŁAWIU
Wrocław 50‑156, ul. Łaciarska 28
tel./faks +48 782 11 19, 601 341 363
e‑mail: wroclaw@pte.pl
PTE ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Zielona Góra 65‑066, ul. Żeromskiego 3
tel./faks +48 68 320 25 89, tel. +48 68 327 04 19
e‑mail: biuro@ptezg.pl

Uroczystość zakończenia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 3 lipca 2018 r.
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