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Kolejna XXIX edycja
rozstrzygnięta
Szanowni Państwo!
To już 29 lat minęło od pierwszej zainaugurowanej
jeszcze w poprzednim systemie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Przed nami jubileuszowa XXX edycja. Nadszedł czas, aby podsumować XXIX edycję OWE i rozpocząć przygotowania do jubileuszu.
Przed Państwem specjalny numer „Biuletynu PTE”, który w pierwszej części zawiera artykuły odnoszące się do
hasła tegorocznej edycji olimpiady „Państwo a gospodarka” oraz ubiegłorocznej: „Nierówności społeczne a rozwój
gospodarczy”, znakomitych znawców ekonomii: Pana Profesora Marka Belki, Pani Profesor Małgorzaty Zaleskiej,
Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej, Pana Profesora Stanisława Owsiaka oraz Pana
Profesora Jerzego Wilkina.
Druga część biuletynu poświęcona jest danym statystycznym XXIX OWE – znajdziemy w niej listy laureatów, listy finalistów, wykazy szkół i opiekunów oraz zestawy pytań.
Pragnę tą drogą przekazać serdeczne podziękowania instytucjom wspierającym
wielkie ogólnopolskie przedsięwzięcie, jakim jest OWE PTE. Największą pomoc
udzieliły nam Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy
Bank Polski, Giełda Papierów Wartościowych i niezliczona liczba przyjaciół i sympatyków olimpiady i naszego stowarzyszenia. Dziękuję za życzliwość Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i za poświęcony czas na spotkaniach z laureatami
i finalistami Panu Profesorowi Markowi Belce – byłemu Prezesowi NBP, Pani Prezes
Małgorzacie Zaleskiej oraz Panu Ministrowi Pawłowi Chorążemu.
Gratuluję laureatom i finalistom oraz ich opiekunom i dyrektorom szkół, które
osiągnęły sukces. Mają prawo być dumni ze swoich zdolnych uczniów, o których
zabiegają nie tylko polskie, ale i zagraniczne renomowane uczelnie.
Z wielką radością zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej, XXX edycji OWE.
Ma ona charakter szczególny bo jubileuszowy, a hasło przewodnie „Państwo a gospodarka” wydaje się bardzo aktualne w kontekście rozwoju naszej ojczyzny.
Jubileuszowi XXX-lecia towarzyszyć będzie wiele ważnych wydarzeń, m.in. takich jak konferencje czy seminaria, a Zarząd Krajowy PTE wyda jubileuszowy album
oraz monografię.
Zapraszamy na stronę internetową www.pte.pl, gdzie znajdą Państwo szcze
gółowe informacje dotyczące XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Prof. dr hab. Bogdan Ślusarz
Wiceprezes PTE
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e-mail: pte@zg.pl

3

Biuletyn PTE nr 3/2016 – numer specjalny

Prof. dr hab. Adam Glapiński,
Prezes Narodowego Banku
Polskiego

W 1972 r. ukończył Szkołę Główną
Planowania i Statystyki w Warszawie
(obecnie SGH) i od 1974 r. związany jest zawodowo z tą uczelnią jako
wykładowca. Jest profesorem nauk
ekonomicznych i kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej i Historii
Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.
W 1991 r. był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej w rządzie Jana K. Bieleckiego.
W 1992 r. pełnił funkcję ministra
współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Jana Olszewskiego.
Poseł na Sejm RP I kadencji (19911993) oraz senator IV kadencji Senatu RP (1997-2001).
Urząd Prezesa Narodowego Banku Polskiego objął w dniu 21 czerwca 2016 r.
Prezes NBP prof. Adam Glapiński (z lewej) i były prezes NBP
prof. Marek Belka (z prawej).
Prof. dr hab. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego od 10 czerwca 2010 r. do 21 czerwca 2016 r.

W ekonomii

nie ma prawd absolutnych
Temat olimpiady „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”
jest jednocześnie aktualny i trudny. Tym bardziej należy poświęcić
czas na zgłębianie go, gdyż może wpłynąć to na zmianę poglądów
ekonomicznych młodych ludzi, którzy chcą studiować ekonomię
i związać z nią życie zawodowe.
Od 21 czerwca funkcję Prezesa Narodowego Banku Polskiego pełni prof. Adam Glapiński. Jest on następcą
prof. Marka Belki, który w kwietniu tego roku, jeszcze jako urzędujący prezes wygłosił wykład dla uczestników
XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Wśród ekonomistów, także w Polsce,
przez dziesiątki lat panowało przekonanie, że ekonomia jest nauką niemalże
przyrodniczą, tak jak na przykład fizyka.
Uważano, że zależności ekonomiczne, które w istocie dotyczą zachowań
ludzkich, da się zapisać bardzo rygorystycznie, niemal w formie równań matematycznych. Rozwiązując te równania,
4

otrzyma się odpowiedzi, jak będą zachowywać się ludzie i jak należy prowadzić politykę gospodarczą.
Tymczasem ekonomia nie jest taką
nauką. Jest nauką społeczną, albo
wręcz – nauką polityczną, to znaczy
nauką, w której bardzo wiele zależy
od tego, jakie wartości reprezentujemy i w co wierzymy. Dlatego należy

zrozumieć, że ekonomista uczciwy to
taki, który nie ukrywa swoich poglądów, który wprost mówi, na jakich założeniach podstawowych opiera swoje
rozumowanie. Innymi słowy, odkrywa
karty i nie udaje, że przedstawia jakąś
wiedzę absolutną, gdyż w ekonomii nie
ma prawd absolutnych. Wszystko to,
co wiemy i co mówimy, zależy od tego,
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jakie przyjmiemy założenie, na przykład
dotyczące zachowań ludzkich. Od tego
zależeć będzie nasze pojmowanie racjonalności człowieka, albo jakie wartości
uznamy za najważniejsze: czy za ważną
wartość uznamy wolność wyboru, czy
równość, chociażby równość szans.
Oczywiście także to, co przedstawiam
tutaj, oparte jest na pewnych konkretnych założeniach wstępnych, co ma
oczywiste implikacje w stosunku do dalszych rozważań.
Jak się więc zmierzyć z problemem
nierówności społecznych? Dla ekonomisty, co oczywiste, bardziej komfortowe jest mówienie o nierównościach
ekonomicznych, niż społecznych i wpływie tychże nierówności na rozwój gospodarczy.
Teorii opisujących wpływ nierówności
społecznych, czy też ekonomicznych, na
rozwój gospodarczy jest bardzo wiele.
Są teorie, które wskazują, że nierówności społeczne stymulują wzrost gospodarczy. Ba, że bez tych nierówności nie
ma wystarczającej motywacji do wysiłku, do działania ekonomicznego, nie
ma dążenia do poprawy własnego losu.
Niektórzy mówią więc, że w gospodarce
muszą być i biedniejsi, i bogatsi, chociażby z tego powodu, że bogatsi mają
większą skłonność do oszczędzania,
a więc jest większe prawdopodobieństwo, że ci, których dochody są wyższe,
część dochodów zaoszczędzą. A to jest
niezbędne, żeby społeczeństwo miało
środki do inwestowania w rozwój.
Można również powiedzieć, że istnieją
dowody, iż nierówności mogą sprzyjać
rozwojowi gospodarczemu. Taki pogląd dominował przez pierwsze 200 lat
istnienia ekonomii, czyli od końca XVIII
w. do połowy XX w., a więc w okresie
fantastycznego rozwoju gospodarczego
naszej części świata. Niestety, niewiele wiemy o tym, jak naprawdę kształtowały się nierówności w tym okresie
burzliwego wzrostu gospodarczego,
chociażby w XIX-wiecznej Anglii. Nasze
wyobrażenie na ten temat czerpie więcej
z sugestywnych powieści Dickensa, czy
Zoli, niż z rzeczywistych danych statystycznych, które pokazywałaby straszną
nędzę i ogrom ludzkich cierpień. Większość krajów, które dzisiaj traktujemy
jako rozwinięty świat, były w tamtym
czasie krajami takiej nędzy, że śmierć
głodowa była wręcz rzeczą zwyczajną.
Jednocześnie w myśleniu o społeczeństwie zaczęły pojawiać się poglądy głoszące, że nierówności społeczne
mogą mieć także niekorzystne skutki dla
wzrostu gospodarczego, głównie z tego
powodu, że bieda oznacza także wyklu-

czenie albo brak dostępu do pewnych
zasadniczych usług społecznych, na
przykład do edukacji. Jeżeli więc ktoś
jest biedny i ta bieda jest biedą dziedziczoną z pokolenia na pokolenie, to
możemy mieć do czynienia z sytuacją,
w której ludzie nie będą mogli uzyskać
wykształcenia i znajdą się na marginesie społeczeństwa, tak jak wcześniej ich
rodzice oraz dziadkowie. W ten sposób
rozwój gospodarczy będzie w danym
społeczeństwie zubożony o ich udział.
Ale jest jeszcze trzeci sposób myślenia o nierównościach i wzroście gospodarczym. Jest to tok myślenia, który
nierozerwalnie wiąże te dwa problemy
z systemem politycznym. Otóż inaczej
reagujemy na nierówności w demokracji parlamentarnej, większościowej, gdzie każdy ma jeden głos, inaczej reagowaliśmy dawniej, chociażby
w XIX-wiecznej Anglii, gdzie prawo wyborcze było powszechne, ale ograniczone tylko do mężczyzn z cenzusem
majątkowym. W związku z czym powszechność w ramach głosowania miała
zupełnie inny charakter niż dzisiaj.
Oprócz tych teorii ekonomicznych,
które pokazują, że nierówności mogą
hamować wzrost gospodarczy, coraz
częściej wskazuje się, że ten negatywny
związek między nierównościami i wzrostem gospodarczym jest nasilony w warunkach określonych systemów politycznych. Kiedy nierówności zaczynają
być uważane za niewłaściwe, to politycy
mają skłonność do występowania w roli
Robin Hooda, który zabiera bogatym
i daje biednym. Bardzo często się jednak
zdarza, że w rzeczywistości mamy do
czynienia z odwrotnością tej postawy.
Dla porządku przeanalizuję kilka ważnych dla naszych rozważań pojęć. Po
pierwsze: nierówność w dochodach.
Miarą nierówności dochodowej jest tak
zwany współczynnik Giniego wyrażony w skali od 0 do 1. Gdyby wszyscy
mieli dokładnie takie same dochody,
to współczynnik Giniego byłby 0. Z kolei gdyby wszystkie dochody w społeczeństwie miał tylko jeden człowiek,
a pozostali mieliby dochody 0, to wtedy
współczynnik Giniego byłby 1. Zatem im
współczynnik Giniego jest niższy, bliższy
zera, tym nierówności dochodowe są
niższe. Jak to w Polsce się kształtuje?
Otóż współczynnik Giniego w Polsce
wynosi około 0,32, czyli współczynnik
ten jest dosyć niski. To znaczy, że nierówności w Polsce są stosunkowo na
tle innych krajów świata niewysokie.
Jeżeli chodzi o kraje naszego regionu,
to ten współczynnik jest niższy na przykład w Czechach i wynosi nieco poniżej 0,3. To najbardziej równościowy pod
względem dochodowym kraj w naszym

regionie. W krajach skandynawskich jest
on podobny, ale w wielu innych krajach
europejskich współczynnik ten sięga nawet 0,38, w USA około 0,4, zaś w Meksyku powyżej 0,5. Upraszczając, bardzo
wysoki współczynnik Giniego jest charakterystyczny dla krajów, które kiedyś
nazywaliśmy krajami trzeciego świata.
Zapytajmy, czy w Polsce współczynnik Giniego się podwyższa? Istnieje
bowiem przekonanie, że nierówności
dochodowe się nasilają, więc poszukiwanie odpowiedzi jest jak najbardziej
zasadne. Odpowiedź będzie jednak jednoznaczna: nie. Co więcej, w ostatnim
czasie, współczynnik Giniego spadł,
a podstawowym powodem tego jest
system dopłat bezpośrednich dla rolnictwa, co oznacza olbrzymi transfer miliardów euro z Brukseli rocznie, które trafiają na ogół do ubogich rodzin wiejskich.
System dopłat bezpośrednich polega
na tym, że płaci się od hektara, a nie od
wielkości produkcji, więc, z drugiej strony, można mieć wątpliwości, czy system
ten jest dobry. Faktem jednak jest, że niweluje on nierówności społeczne, czyli
dochodowe.
Według mnie programem niwelującym nierówności dochodowe będzie
także program 500+. Szacuje się, że
niemal połowa pieniędzy przeznaczonych na program trafi na wieś, która będzie jego wielkim beneficjentem. Dzięki
temu wskaźnik Giniego powinien jeszcze spaść.
Często słyszy się hasło: „Spójrzcie na
płace! Przecież płace nie rosną, są nadal
bardzo niskie”. Prawdą jest, że zróżnicowanie płac w Polsce jest wielkie, wyższe niż w PRL-u. Z drugiej jednak strony pozostaje ono niższe niż w krajach
takich jak na przykład Wielka Brytania.
Poza tym istnieje bardzo wiele nieporozumień, które wynikają z nieumiejętnego,
albo świadomie „nieumiejętnego”, czytania danych statystycznych w Polsce.
Z danych, jakimi dysponujemy wynika,
że przeciętna płaca w Polsce wynosi
około 4 000 zł brutto. Przeciętny Polak
się zżyma, bo takiej płacy nie otrzymuje.
I rzeczywiście ma rację, bo o ile średnia
płaca w Polsce wynosi 4 000 zł, o tyle tak
zwana mediana, czyli wartość środkowa,
wynosi mniej – około 3 200 zł. Oznacza
to, że połowa zatrudnionych zarabia
mniej niż 3200, a połowa zatrudnionych
zarabia więcej niż 3 200. A jeszcze jest
trzecia miara nierówności, albo poziomu
dyspersji, tak zwana dominanta, czyli
wysokość płacy najczęściej występująca w gospodarce. I ta jest jeszcze niższa
– wynosi około 2 500 zł. Stąd też, kiedy
mówimy o przeciętnej płacy, trzeba bardzo uważać. Przeciętna płaca ma zna5
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czenie dla nas, prowadzących politykę
pieniężną, bo obojętnie kto te pieniądze
ma, to wcześniej czy później te pieniądze
trafią na rynek i będą kształtować popyt
na towary i usługi, a także ewentualne napięcia inflacyjne. W związku z tym musimy
to przewidzieć i zaaplikować odpowiedni
poziom stóp procentowych. Jednak dla
ludzi oczywiście ważniejsze jest, jaka jest
mediana, a może raczej dominanta, oraz
jakie są podatki. Jeżeli uznamy, że zbytnie
nierówności dochodowe są czymś niewłaściwym, to mamy instrumenty, żeby
zjawisko nierówności ograniczać.
Najbardziej znane w świecie instrumenty temu służące to polityka podatkowa, a więc podatki progresywne,
oraz polityka socjalna. W Polsce polityka podatkowa jest pod tym względem
niestety dosyć słaba. Wprawdzie mamy
progresję podatkową w podatkach od
dochodów osobistych, ale najwyższa
stawka, czyli 32 proc., dotyczy kilku
procent podatników, toteż w gruncie
rzeczy mamy podatek tak naprawdę
liniowy. Pytamy: dobrze czy źle? To,
wracając do początku mojego wywodu,
zależy jakie są wyznawane przez nas
wartości. Załóżmy, że uważamy, iż wartością najwyższą jest wolność wyboru.
Konsekwencją tego jest przekonanie,
że im większej grupie ludzi zostawimy
pieniądze w kieszeni, tym więcej ludzi
będzie miało większą wolność wyboru.
W takiej sytuacji należy uczciwie powiedzieć: nieważne dla mnie jest ograniczanie nierówności, ważne jest zwiększenie
zakresu wyborów. Taka osoba ma prawo z podniesionym czołem powiedzieć:
jestem za podatkiem liniowym.
Jeżeli ktoś uważa natomiast, że nieważna jest wolność, gdyż ważniejsze
jest niedopuszczenie do nadmiernych
rozbieżności, to ten ktoś powie inaczej:
ja jestem za tym, żeby był podatek progresywny.
W Polsce progresja jest także zapewniona w podatku VAT. W jaki sposób?
Poprzez trzy stawki: 23, 8 i 5 proc. Stawki zmniejszone dotyczą żywności, leków,
czyli towarów konsumowanych przez
ludzi uboższych (jeśli ktoś jest chory,
to jest biedny). A jeśli ktoś jest bogaty
i zdrowy – płaci 23 proc. Dlaczego to
jest ważne? Bardzo atrakcyjne z punktu
widzenia podatkowego byłoby zrównanie stawek podatkowych VAT. Jednak
musiałoby to oznaczać zmianę obciążeń
podatkowych: złagodzenie obciążeń podatkowych dla osób o wyższych dochodach i przerzucenie ich na osoby o niższych dochodach. Nie chcę powiedzieć,
że w określonych warunkach to może
nie mieć sensu. Ale trzeba jasno i uczci6

„Przeciętna płaca ma
znaczenie dla nas,
prowadzących politykę
pieniężną, bo obojętnie kto
te pieniądze ma, to wcześniej
czy później te pieniądze trafią
na rynek i będą kształtować
popyt na towary i usługi,
a także ewentualne napięcia
inflacyjne”
wie stwierdzić: jednolita stawka oznacza
mniejszą progresywność, a nam raczej
zależy na większej progresywności, czyli
większym obciążeniu podatkowym dla
ludzi o wyższych dochodach.
Po drugie polityka socjalna. Polityką
socjalną jest program 500+, dopłaty
bezpośrednie do rolnictwa i cały szereg innych działań, które mają służyć
uzupełnianiu dochodów najuboższych.
Bardzo zdecydowanym sposobem wyrównywania dochodów jest tak zwany
negative income tax – ujemny podatek
dochodowy. Wymyślił go nie kto inny,
tylko Milton Friedman, piewca wolnego
rynku, który mówił: zamiast różnych polityk socjalnych, które są marnotrawne,
zagwarantujmy wszystkim dochód minimalny. Dzisiaj o tym rozwiązaniu myśli
Finlandia – 800 euro na osobę. Ilu Finów
przestanie w związku z tym pracować?
Podejrzewam że żaden, ale niewątpliwie obietnica 800 euro dla każdego,
może być atrakcyjną propozycją np. dla
imigrantów.
Na ogół nierówności majątkowe są
wyższe niż nierówności dochodowe.
Dlaczego? Bo nierówności dochodowe są kumulowane w postaci majątku
z roku na rok, z pokolenia na pokolenie.
Jeżeli uważamy, że nierówności majątkowe poszły za daleko, są dwa proste
sposoby, żeby je powstrzymywać. Po
pierwsze podnosić podatek spadkowy.
Krajem, w którym są bardzo wysokie podatki od spadków, są Stany Zjednoczone. W Polsce podatek spadkowy został
praktycznie zlikwidowany w 2006 r.

Drugą metodą jest zwiększenie udziału w systemie podatkowym podatku
od aktywów. Zamiast opodatkowywać
różnego typu dochody, można te podatki zmniejszyć, a zwiększyć podatek
od aktywów. Największym i najważniejszym aktywem, jaki ludzie posiadają,
są nieruchomości. Podatek od wartości
nieruchomości, zwany niekiedy podatkiem katastralnym, na całym świecie jest
głównym dochodem samorządów. Tak
jest w wielu państwach. Stawki wynoszą
na przykład 0,2 lub 0,3 proc. wartości
nieruchomości. To nie jest wcale tak,
że przeciętnego właściciela domu czy
mieszkania własnościowego musiałoby to niechybnie doprowadzić do ruiny.
A w Polsce samorządy cierpią na brak
środków, utrzymują się z dotacji z budżetu centralnego, co utrudnia jakiekolwiek zmiany w centralnym systemie
podatkowym.
Wracając jednak do nierówności – jak
problem ten jest widziany w Stanach
Zjednoczonych, a jak w Europie? I dlaczego w tak różnych systemach społecznych, problemy nierówności są podnoszone i krytykowane, niemalże w taki
sam sposób i w tym samym czasie?
Otóż w Stanach Zjednoczonych wykreowano znacznie większy stopień nierówności – zarówno dochodowych jak
i majątkowych – niż w Europie Zachodniej. Wymienić można dwa czynniki, które wydają się to tłumaczyć. Po pierwsze,
Stany Zjednoczone od wielu dziesiątków
lat są krajem emigrantów. Emigrant czy
to z Meksyku, Karaibów, Polski, Irlandii,
czy Norwegii, nawet kiedy był na dole
drabiny społecznej czy dochodowej, to
i tak miał lepiej niż w swoim własnym
kraju, a przy tym miał nadzieję, że jego
dzieci awansują, co zresztą często miało
miejsce. System społeczny był tak dynamiczny, że nierówności stały się rzeczą oczywistą, ale i niedolegliwą, dzięki
mobilności międzypokoleniowej. Poza
tym Stany Zjednoczone miały i mają do
dzisiaj system gospodarczo-społeczny
oparty w większym stopniu na indywidualnej przedsiębiorczości niż Europa Zachodnia. Ta indywidualna przedsiębiorczość nie oznacza tylko tego, że każdy
może założyć firmę, bo to można również zrobić w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że rynek mieszkaniowy
i rynek pracy w Stanach Zjednoczonych
działał w ostatnich dziesięcioleciach
o wiele lepiej niż w Europie. To oznaczało, że jeśli ktoś tracił pracę w Luizjanie,
nie rozpaczał, tylko z łatwością sprzedawał dom na rynku, kupował campera,
aby przenieść się powiedzmy do Detroit,
kiedy jeszcze Detroit było miastem suk-
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cesu. Tam znajdował pracę, kupował
mieszkanie lub dom na kredyt, co także
nie było zbyt skomplikowane i życie toczyło się dalej.
Tak więc Stany Zjednoczone były krajem, w którym tolerowało się znacznie
wyższy poziom nierówności pod wpływem takich czynników jak: emigracja,
dobry rynek pracy, dobry rynek mieszkaniowy. Podczas ostatniego kryzysu
uległo to zmianie, gdyż rynek nieruchomości się załamał. Nawiasem mówiąc,
już wcześniej nierówności społeczne
zaczęły poważnie doskwierać tamtejszym obywatelom. Przeciętna płaca godzinowa tak zwanego blue collar worker,
czyli typowego pracownika w przemyśle
od lat 70. ubiegłego stulecia, realnie nie
zwiększyła się. Mimo to jednak ludziom
żyło się lepiej, na co wpłynęło kilka zjawisk. Po pierwsze kobiety poszły do pracy, a więc zamiast jednej osoby zarabiającej w typowej amerykańskiej rodzinie,
pracowały dwie. Po drugie, z odsieczą
przyszły Chiny, dostarczając tańszych
towarów konsumpcyjnych, więc za te
same płace można było zwiększać konsumpcję. I wreszcie po trzecie, system
finansowy w Stanach Zjednoczonych
umożliwił ludziom o niskich dochodach
branie kredytów. Nic złego w tym oczywiście nie ma, dopóki kredyty nie są
zbyt wysokie i można je spłacać. Jednak

począwszy od lat 80. zaczęto wręcz zachęcać banki komercyjne, żeby udzielały kredytów ludziom ubogim, często
mniejszościom etnicznym. W ten sposób
rozpowszechniły się kredyty hipoteczne, które nazywano ninja credit (ninja
to skrót od no income, no job, neither
assets – nie masz nic, bierzesz kredyt).
Musiało się to zakończyć wielkim krachem w latach 2007–2008. Można więc
pokazać na przykładzie Stanów Zjednoczonych, że nadmierne nierówności, nieakceptowane politycznie, powodują niestabilność systemu, pokusę sięgnięcia
po nadmierne kredyty, jako sposobu na
rozwiązywanie kłopotów z konsumpcją
bieżącą. Podsumowując, Stany Zjednoczone nie poradziły sobie z problemem
nierówności i tym samym doprowadziły
do kryzysu na rynku mieszkaniowym.
Europa Zachodnia miała inny sposób
na radzenie sobie z nierównościami: masowe wydatki społeczne. Europejczycy
stanowiący 7 proc. ludności świata, a są
beneficjentem prawie połowy wydatków na politykę społeczną w świecie,
co miało być receptą na brak konkurencyjności. Dzisiaj Europa ma problem
– abstrahując od problemu euro – czy
da sobie radę na konkurencyjnym rynku globalnym, gdzie konkurentem nie
jest robotnik amerykański czy polski, ale
robotnik chiński, hinduski, indonezyjski

czy wietnamski. Problemem dla Europy
są słabe perspektywy dla następnego
pokolenia. Pokolenie młodzieży z bogatych krajów we Włoszech, Francji, przeciętnie rzecz biorąc, nie może liczyć, że
będzie żyło na takim poziomie, jak ich
rodzice. Kiedy zbytnim nierównościom
próbujemy zapobiegać poprzez nadmierne zadłużenie, albo nadmiernym
zadłużeniem publicznym finansując wydatki społeczne, wcześniej czy później
doprowadzi to do kryzysu.
Z tych rozważań na temat relacji
między nierównościami a gospodarką
i wzrostem gospodarczym, chciałbym,
żebyście zapamiętali jedno: problem
nierówności nie jest problemem wyłącznie ekonomicznym. To jest problem polityczny, problem wartości i nie rozwiąże
się go nawet najlepszymi, najsprytniejszymi eksperymentami ekonomicznymi. To wreszcie problem kulturowy:
czy akceptujemy nierówności? Jakiego
typu nierówności? Kiedy przestajemy
je akceptować? Te pytania odnoszą się
także do nas.

Tekst jest zapisem wykładu prof. Marka Belki, podczas spotkania z uczestnikami olimpiady, 1 kwietnia 2016 r.

Za stołem prezydialnym od lewej: prof. Bogdan Ślusarz, prof. Stanisław Owsiak, prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Marek Belka,
Dariusz Jadowski, Jacek Majcherek. Narodowy Bank Polski 1 kwietnia 2016 r.
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Pytania do Profesora Marka Belki
Czy jest Pan zwolennikiem niezależności banku
centralnego od rządu?
Niezależność banku centralnego to pojęcie stosunkowo świeże. Czterdzieści lat temu banki centralne
były na ogół departamentami ministerstwa finansów,
wyjątkiem może był Bundesbank. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy żyli i żyją dalej w cieniu tragedii hiperinflacji, którą przeżyli po I wojnie światowej, a która
spowodowała katastrofę gospodarczą i społeczną.
Zrozumieli, że dbałość o stabilność cen może być
wartością tak wielką, że warto powierzyć ją w ręce
instytucji niezależnej, lub też autonomicznej, od demokratycznie wybieranej władzy. Tak się stało w innych krajach po II wojnie światowej. Europa Zachodnia, pod wpływem doświadczeń z lat 60., 70. i 80.
przejęła ten model Bundesbanku, budując Europejski Bank Centralny. Europejski Bank Centralny jest
odpowiedzialny za utrzymanie stabilności cen. Dla
polskiego banku centralnego stabilność jest głównym celem działania i o ile to się nie kłóci z realizacją
tego podstawowego celu, powinien wspierać politykę rządu. Jak to w praktyce wygląda? Otóż w polskiej
konstytucji nie ma stwierdzenia „niezależność banku centralnego”, natomiast jest tam stwierdzenie, że
prezes zostaje wybierany na kadencję sześcioletnią
oraz że funkcjonuje także Rada Polityki Pieniężnej,
wybierana również na sześcioletnią kadencję, odpowiedzialna za prowadzenie polityki pieniężnej, czyli
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za ustalanie poziomu stóp procentowych. Zarząd
banku centralnego ma tylko tę politykę realizować.
Oczywiście zarząd pełni szereg innych funkcji, ale
w zakresie polityki pieniężnej, czyli walki z inflacją,
podstawą niezależności banku jest fakt, że jest bardzo trudno odwołać prezesa czy też członka Rady
Polityki Pieniężnej. W ustawie o NBP jest to wzmocnione również tym, że mamy – jako Narodowy Bank
Polski – samodzielność budżetową, czyli ustalamy
własny budżet. NBP nie jest objęty ustawą o służbie
cywilnej. Ale można zadać pytanie o próby wpływania na politykę Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście, bank centralny podlega krytyce, ale krytyka
ta nie jest ograniczeniem niezależności NBP. Ja sam,
kiedy byłem ministrem finansów pozwalałem sobie
na bardzo zdecydowane słowa pod adresem polityki pieniężnej. Także były minister finansów, Jacek
Rostowski, choć o wiele delikatniej, wypowiadał się
o tym, że Rada Polityki Pieniężnej powinna na przykład coś zrobić. Oczywiście, nie było to ograniczeniem niezależności banku.
Natomiast bardzo niewłaściwe jest postrzeganie
niezależności banku centralnego jako stanu wojny
między bankiem i rządem, a taka sytuacja miała niestety miejsce wielokrotnie w Polsce.
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Ostatnio pojawiły
się informacje, jakoby
minister rozwoju Mateusz
Morawiecki był wyznawcą nowej
ekonomii strukturalnej. Jak Pan
ocenia ten nurt ekonomii
i jak się Pan odnosi do planu
Morawieckiego?
Rzeczywiście przypisuje się ministrowi Morawieckiemu, że jest pod wpływem Justina Lina. Wolę tutaj jednak wspomnieć o wybitniejszym ekonomiście,
czyli Danim Rodriku z Harvardu, który wniósł wiele
do rozumienia procesów rozwojowych. On wskazuje
na wartość, która płynie z aktywnej polityki państwa.
Minister Morawiecki idzie w tym kierunku. Ale dla mediów najważniejszym problemem jest to, skąd minister Morawiecki ten bilion złotych weźmie. Przecież
ten bilion jest, tylko wystarczy go pozbierać. On jest
w funduszach europejskich, budżecie, funduszach
samorządowych, BGK, bankach. Tu nie o to chodzi,
że brakuje pieniędzy. Była dyskusja właśnie na forum
Rady Polityki Pieniężnej z udziałem ministra Morawieckiego, gdzie jeden z nowo powołanych członków
powiedział, że niepotrzebnie w ogóle dyskutujemy
o pieniądzach, bo tu chodzi o to, jakie regulacje trzeba
zaproponować, żeby te pieniądze były lepiej wykorzystane, żeby wreszcie 250 lub 300 mld zł, które dzisiaj
są w posiadaniu przedsiębiorców polskich, były na
przykład w 2/3 skierowane na inwestycje. I to są te
właściwe pytania.

Jak widzi Pan
przyszłość strefy euro,
biorąc pod uwagę problem Grecji
i Brexit. Czy zbliżamy się do końca
strefy euro i upadku Unii Europejskiej?
Problemem, który ma strefa euro, jest dywergencja,
to znaczy przeciwieństwo konwergencji, innymi słowy
kraje się „rozjeżdżają”. Jeżeli ma być wspólna waluta,
to muszą być instytucje, które będą albo kompensować
tę dywergencję, albo jej zapobiegać, poprzez unię fiskalną, politykę kontrolną, nie tylko dotyczącą budżetu.
Tak więc w gruncie rzeczy, jeżeli już kraje europejskie z jakichś powodów wybrały wspólną walutę,
a uważam, że były to przedwczesne, albo błędne decyzje, to uruchomiły one żelazny mechanizm budowania „ever closer union”, czyli tak naprawdę instytucji
państwowych, albo parapaństwowych, dotykających
problemów gospodarki. Jeśli tego nie zrobią, to euro
zmarnieje. A jeżeli ktoś myśli, że nasza chata z kraja,
to się głęboko myli.

Czy Polska, w takim
razie, powinna zabiegać
o to, aby spełnić wszystkie wyma
gania związane z wstąpieniem
do strefy euro i mieć wpływ
na rozwój wydarzeń?
Oczywiście, że nie, ponieważ strefa euro nie jest
dzisiaj tworem stabilnym. Euro zmusza do budowania
struktur konfederacyjnych, pogłębionej integracji, tak
długo jak Europa ich nie zbuduje, a nie wydaje się,
żeby narody europejskie się na to dzisiaj specjalnie
godziły, to nam nie powinno tak się spieszyć do strefy
euro. Szczególnie, że Polska ma gospodarkę wysoce stabilną, z czego słusznie jesteśmy dumni. Po co
więc pchać się do czegoś, co jest nie do końca stabilne i na co nie ma przyzwolenia w Polsce? Oczywiście, możemy sobie snuć jakieś czarne scenariusze,
że będziemy kiedyś potrzebować takiej stabilności,
takiej kotwicy i wtedy może nam się zacząć spieszyć.
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Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda
z misją

O początkach Giełdy Papierów
Wartościowych oraz jej obecnej sytuacji
i przyszłości mówiła podczas spotkania
z olimpijczykami prof. Małgorzata Zaleska,
prezes GPW – 24 czerwca 2016 r.
Kiedy 25 lat temu powstawała warszawska giełda, kończyłam studia
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mało kto wie, że pisałam pracę
magisterską na temat obrotu papierami
wartościowymi, a konkretnie – akcjami.
W ciągu ćwierć wieku swego istnienia warszawska giełda odniosła wielki
sukces. W pierwszych latach funkcjonowała jednak w innych warunkach niż
obecnie. Szybkiemu rozwojowi giełdy
sprzyjała fascynacja nią i „dopalacze”,
takie jak prywatyzacje czy wprowadzenie OFE. Były także inne uwarunkowania zewnętrzne, nie tylko związane
z sytuacją gospodarczą, makroekonomiczną, ale także z konkurencją. Obecnie rynki kapitałowe – zwłaszcza w Unii
Europejskiej – ostro ze sobą konkurują, a co więcej, nie mogą ochronić się
przed tą konkurencją. W tym kontekście fundamentalnie się nie zgadzam
z pewnymi porównaniami, w których
warszawską giełdę zestawia się na
przykład z giełdą w Stambule. Zupełnie
przy tym zapominając, że giełda stambulska działa w innej rzeczywistości
prawnej, nie musi przestrzegać regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej,
za to może prowadzić pewien protekcjonizm, coś nakazywać.
Rywalizacja na rynku akcji spowodowała, że obok tradycyjnych giełd wyrosły MTF-y, czyli platformy obrotu, które nie muszą przestrzegać wszystkich
regulacji i mogą świetnie konkurować
z giełdami niskimi kosztami funkcjonowania. Dotychczasowe doświadczenia
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pokazują, że w zasadzie żadnej tradycyjnej giełdzie nie uda się konkurować
pod względem cen z MTF-ami. To nie
oznacza, że tradycyjne giełdy przestaną funkcjonować. Muszą jednak szukać
dochodu w innych obszarach swojej
działalności.
Z reguły giełdy – tak jak warszawska
– są spółkami publicznymi, nastawionymi przede wszystkim na generowanie
zysku i wypłatę dywidendy. W ostatnich
latach warszawska giełda wypłacała
jedną z najwyższych dywidend w porównaniu z innymi giełdami. Powstało jednak pytanie, czy nadal ma być
spółką nastawioną wyłącznie na zysk,
czy też powinna spełniać rolę misyjną.
Dlatego podczas jednego z ostatnich
walnych zgromadzeń do statutu giełdy
zostały wpisane działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego. Musimy więc
szukać równowagi między działalnością
dla zysku a elementami misyjnymi, co
nie należy do najłatwiejszych zadań.
Wypełniając swoją misję, giełda może
bardzo wiele zrobić dla rozwoju rynku
kapitałowego w Polsce. Ale nie tylko
giełda, bo równie ważna jest współpraca między podmiotami rynku kapitałowego i administracją rządową.
Dotychczas giełda w Polsce była
postrzegana przede wszystkim przez
pryzmat rynku akcji, ale przecież równie dobrym, równoległym rynkiem jest
rynek obligacji, który jednak wymaga
pobudzenia. Struktura rynku finansowego stale się zmienia, między innymi
w związku z wprowadzeniem tzw. po-

datku bankowego. Giełda chce zwiększyć atrakcyjność rynku obligacji, dlatego między innymi prowadzi działania
zmierzające do zwiększenia jego przejrzystości z punktu widzenia mechanizmów zawierania transakcji, ale także
z punktu widzenia ryzyka, jakie temu
towarzyszy.
Giełda prowadzi takie działania nie
od dziś. Kropką nad „i” będzie jednak
stworzenie polskiej agencji ratingowej,
która nadawałaby ratingi na przykład
obligacjom korporacyjnym. Powstaje
jednak pytanie o model funkcjonowania
takiej agencji, bo jeśli ma ona nadawać
ratingi małym podmiotom, to muszą
one być przystępne i tanie. A jeśli mają
być tanie, a przy tym giełda ma nie ponosić strat, agencja musi działać na odpowiednią skalę.
Drugi element to budowanie oszczędności długoterminowych. Jeśli nie będziemy przypominali Polakom o konieczności samodzielnego budowania
oszczędności, w przyszłości będziemy
musieli stawić czoła nie tylko problemom finansowym obywateli, ale też
zagrożeniom dla stabilności rynków finansowych i całej gospodarki. Jak wiadomo, nasze emerytury będą dużo niższe niż obecne dochody. Proszę sobie
wyobrazić, że Polacy przyzwyczajeni do
życia na określonym poziomie mają ledwo wiązać koniec z końcem. To oznacza
niepokoje społeczne i powstawanie postaw roszczeniowych wobec państwa.
Giełda może pomóc w rozwiązaniu tego
problemu, wprowadzając różnego ro-
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dzaju instrumenty służące oszczędzaniu długoterminowemu. Zawiązaliśmy
już zespół, który zaproponuje takie instrumenty i zadba, aby były one atrakcyjne i odpowiednio bezpieczne.
Oczywiście pomysłów może być
wiele, ale bardzo ważne jest to, żeby
o polskim rynku kapitałowym, jego słabościach i zaletach, mówić rzetelnie.
Przedstawiać go nie tylko w świetle
zdarzeń politycznych, ale też przez pryzmat rzeczywistego stanu polskiej gospodarki, która na tle globalnym jest naprawdę dobra. Bardzo ważni są dla nas
ambasadorowie krajowego rynku kapitałowego, których mamy coraz więcej,
między innymi wśród prezesów spółek
notowanych na warszawskiej giełdzie.
Otwarcie przyznają oni, że gdyby nie
giełda, nie osiągnęliby sukcesu. Trzeba
to pokazywać za granicą, żeby Polska
była postrzegana jako atrakcyjna dla inwestorów, a giełda warszawska jako dobre miejsce pozyskiwania finansowania
i lokowania środków.

Od lewej: prof. Stanisław Owsiak, prof. Małgorzata Zaleska, prof. Bogdan Ślusarz.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 24 czerwca 2016 r.

Pytania do Profesor Małgorzaty Zaleskiej
Które sektory
polskiej gospodarki
najbardziej ucierpią
z powodu Brexitu?
Brexit jest czymś nowym, wcześniej żadne państwo nie wyszło z Unii Europejskiej. Na pewno łatwiej będzie krajom spoza strefy euro takim jak Polska. Brexit będzie jednak miał wpływ na warszawską
giełdę, choć nie tak bezpośredni jak na giełdę londyńską. Tamtejszy rynek kapitałowy jest dla nas
bardzo ważny: warszawska giełda ma przedstawicielstwo w Londynie, mamy stamtąd wielu inwestorów. Zasadniczą kwestią będzie to, jak zachowa się
londyńskie City, którego niektórzy przedstawiciele
zapowiadali, że będą przenosili swoje działalności
poza Wielką Brytanię.
Natomiast spółki notowane na giełdzie są oceniane nie tylko przez pryzmat swoich wyników, ale
także innych czynników, w tym politycznych. Proszę zauważyć, że dotychczas najbardziej wrażliwy
na zmiany był WIG20. Warto przy tym pamiętać, że
WIG20 reprezentuje określone branże, głównie banki i spółki energetyczne. Jeśli popatrzymy na WIG20,
to stwierdzimy, że w ostatnim czasie trudno było na
nim zarobić, ale w wypadku pozostałych indeksów
wyglądało to dużo lepiej. Wierzę więc, że zieleń
szybko powróci na dłużej na naszą giełdę.
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Czy uważa Pani,
że gdyby giełda była
silniej regulowana,
mogłoby to zapobiec przyszłym
kryzysom?
Sprawa kryzysów jest bardziej skomplikowana
i nie sprowadza się tylko do regulacji. A jeśli chodzi
o to, czy warszawska giełda ma być bardziej regulowana, uważam, że nie. I tak jest bardzo silnie regulowana. Większość regulacji płynie z Unii Europejskiej,
coraz więcej spośród nich to nie dyrektywy, ale rozporządzenia, które obowiązują wprost i nakładają
wiele obostrzeń generujących koszty.

Jak wygląda
Pani codzienna
praca jako osoby
zarządzającej giełdą?
Bardzo dynamicznie, tak że często najważniejsze
jest nie to, jak coś zrobić, ale jak zdążyć to zrobić.
Może dlatego, że chcemy dużo zrobić. Oficjalnie
giełda pracuje osiem godzin, do około 17. Ale czasem współpracownicy wysyłają do mnie e-maile
także w godzinach nocnych.
Dużo czasu poświęcam na kształtowanie pewnych rozwiązań, które mają wspomóc rozwój rynku
kapitałowego, czyli na kontakty z administracją rządową, z naszymi partnerami biznesowymi, na udział
w różnego rodzaju panelach, podczas których próbujemy przekazać informacje. A poza tym trzeba
jeszcze zająć się głównym biznesem giełdy. Jako
ciekawostkę powiem, że w zeszłym roku były tylko
trzy dni, kiedy nie zbierał się zarząd. Tak dużo spraw
było do załatwienia, głównie związanych z dopuszczeniem czy też wykluczeniem spółek. Pracę staram
się łączyć z zaangażowaniem na uczelni, bo w moim
przekonaniu bardzo ważne jest, żeby zderzać teorię
z praktyką i praktykę z teorią.
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Radosław Ślusarczyk, Sekretarz Naukowy Komitetu Głównego OWE

Dajemy olimpijczykom
równe szanse
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się nieustającą
popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Świadczy
o tym utrzymująca się na wysokim poziomie liczba uczestników.
Niewątpliwie wpływa na to ciągła praca nad jej doskonaleniem,
czego podstawą jest coroczna ewaluacja. Tegoroczne
podsumowanie jest szczególne, gdyż odbyło się w przededniu
jubileuszu XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Zakończona w ubiegłym roku szkolnym XXIX edycja Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej po raz kolejny okazała się
sukcesem zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Takie
rezultaty zachęcają nas do dalszego
udoskonalania jej przebiegu. W celu zidentyfikowania mocnych oraz słabych
stron XXIX OWE, tak jak w przypadku
poprzednich edycji, przeprowadzone
zostało badanie ankietowe wśród jej
uczestników oraz ich opiekunów. Uzyskane odpowiedzi pozwalają precyzyjnie wskazać obszary, nad którymi praca
pozwoli jeszcze bardziej podnieść poziom organizowanego konkursu.

Metoda ewaluacji
Stało się to już tradycją Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, że każda jej edycja zakończona jest ewaluacją. Odbywa
się ona za pomocą elektronicznej ankiety, która jest udostępniana po finałowym (centralnym) etapie Olimpiady.
Adresatami ankiety są z jednej strony
uczestnicy zawodów II (okręgowych)
oraz III stopnia (centralnych), a z drugiej
nauczyciele odpowiedzialni za koordynację zawodów szkolnych. W ciągu
ostatnich czterech lat ankieta została
już wypełniona przez ponad 1400 osób,
z tego zdecydowaną większość stanowili uczestnicy (uczniowie). Obecnie
swoją opinią postanowiło podzielić się
aż 318 osób (204 uczestników oraz
104 opiekunów). Jest to o blisko 20%
więcej niż w przypadku ewaluacji XXVIII

edycji. Taką sytuację należy traktować w
kategorii sukcesu, gdyż oznacza ona, że
„los” Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
nie jest obcy coraz szerszemu gronu jej
interesariuszy. Co więcej, rosnąca liczba
respondentów pozwala łatwiej zlokalizować ewentualne niedociągnięcia oraz
wskazać kierunki rozwoju na przyszłość.

Utrzymujemy wysoki poziom
Niewątpliwie najistotniejszą kwestią
przy ocenie olimpiady, czy też innego
konkursu wiedzy, jest reprezentowany przez nią poziom merytoryczny. Jak

wskazali to sami uczniowie i nauczyciele, w przypadku Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest on niezmiennie wysoki.
Ponad 90% ankietowanych uczniów
odpowiedziało, że jest on „bardzo wysoki” lub „raczej wysoki”. Co więcej, w porównaniu do XXVIII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, o ponad pięć punktów
procentowych wzrósł odsetek uczniów
deklarujących, że poziom ten jest „bardzo wysoki” (z 30,13% dla XXVIII OWE
do 35,29% dla XXIX). Jeszcze nigdy
w historii ewaluacji, aż tak znacząca
część uczestników nie przyznała Nam

Opinie uczestników i nauczycieli na temat XXIX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
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tak bardzo dobrej oceny w tej kategorii. Także opinie opiekunów naukowych
wskazują, że pod względem merytorycznym Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nie obniża lotów. W tym przypadku
aż 98,25% nauczycieli oceniło, że poziom merytoryczny Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej jest „bardzo wysoki” lub
„raczej wysoki”. Co jest istotne, znacząco wzrósł odsetek opiekunów przyznających najwyższą ocenę za jakość
merytoryczną OWE, do 56,14% (jest to
wzrost o ponad sześć punktów procentowych w porównaniu z XXVIII OWE).
Utrzymywanie tak wysokich not od
uczestników olimpiady i ich opiekunów
naukowych jest niesłychanym wyzwaniem, przed którym stoi Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

dzy Ekonomicznej jest wzorowa. Ponad
92% nauczycieli odpowiedziało, że jest
to poziom „bardzo wysoki” lub „raczej
wysoki”. W kontekście tak pozytywnych ocen przyznanych XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, nie należy
zapominać o gronie osób mocno zaangażowanych w ten projekt. Niewątpliwie
bez ich ciężkiej, organicznej pracy oraz
wieloletniego doświadczenia sukces
Olimpiady nie byłby możliwy. Stąd też
szczególne podziękowania, w imieniu
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, składam na ręce nauczycieli odpowiedzialnych za organizację
zawodów szkolnych oraz członków Komitetów Okręgowych Olimpiady i pracowników oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w całym kraju.
Podsumowując oceny kwestii organiza-

Wysoki poziom merytoryczny
to nie wszystko…
Z perspektywy organizatorów nie
tylko wysoki poziom merytoryczny jest
istotny. Innym kluczowym aspektem
decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia, jakim jest olimpiada są kwestie organizacyjne. Na podstawie opinii
uczestników, możemy stwierdzić, że
poziom organizacyjny z edycji na edycję nieustannie rośnie. Co więcej, ponad
86% z nich twierdzi, że jest on „bardzo
wysoki: lub „raczej wysoki”. Również
opiekunowie wskazują, że pod względem organizacyjnym Olimpiada Wie-

cyjnych i merytorycznych XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej należy podkreślić, że również na tle innych olimpiad
prezentuje się ona bardzo dobrze.

Dobre hasło przewodnie kluczem
do sukcesu
Ubiegłoroczna Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej obyła się pod hasłem
„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Jak pokazują wyniki badania ankietowego, wybór takiego tematu
przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej spotkał się z silną
aprobatą ze strony opiekunów naukowych jej uczestników. W opinii aż 96%
nauczycieli temat ten należy uznać za
„bardzo aktualny” lub „raczej aktualny”.
Co więcej, żaden z respondentów nie
zgodził się ze stwierdzeniem, że temat

Opinia opiekunów uczestników Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej na temat hasła przewodniego XXIX OWE

0% 2% 3%
zupełnie nieaktualne
raczej aktualne

44%

52%

raczej nieaktualne
bardzo aktualne
ani aktualne, ani nieaktualne

Opinie uczestników i nauczycieli na temat XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
U: zdobytą wiedzę wykorzystam w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
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.
N: 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 preferencje w rekrutacji na wiele uczelni wyższych
U: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników
U: pozwala poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów
U: motywuje do samodzielnej nauki
N: ma pozytywny wpływ na postawy uczniów
N: przygotowując uczniów, poszerzam swoją wiedzę z 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

U – odpowiedzi uczestników, N – odpowiedzi nauczycieli
zdecydowanie się nie zgadzam
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ten jest „zupełnie nieaktualny”. Także
sami uczestnicy wskazali, że hasło
przewodnie XXIX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej dobrze nawiązywało
do aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych. Tego zdania było aż
85% respondentów. Ten wynik należy uznać również za sukces ze względu na fakt, że problem nierówności
społecznych jest zauważany przez
przyszłych ekonomistów.

Efekty XXIX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
Celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest upowszechnianie nauki
o gospodarce wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Jak pokazują
wyniki badań ankietowych, dziewięciu
na dziesięciu uczestników deklaruje,
że dzięki olimpiadzie można podnieść
swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Stąd możemy wnioskować,
że dotychczasowa formuła Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej pozwala osiągnąć zakładane cele. Uczestnictwo
w Olimpiadzie skłania też uczniów do
podjęcia dalszej edukacji na studiach
wyższych. Olimpiada wpływa również
na podejmowanie samodzielnej nauki, takiego zdania jest aż ośmiu na
dziesięciu uczestników.
Z perspektywy poszerzania wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie
istotne jest także to, że Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej nie ogranicza
się wyłącznie do osób planujących
studia na kierunkach ekonomicznych. Długofalowym efektem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest więc
rozpowszechnianie edukacji z zakresu ekonomii również poza krąg przyszłych ekspertów w tej dziedzinie.
Ponadto, warto także wspomnieć,
że uczestnicy OWE mają różne plany zawodowe. Wśród nich przeważa
chęć prowadzenia własnej działalności gospodarczej (31% uczestników).
Uczniowie deklarują również plany
podjęcia pracy w międzynarodowej
korporacji (26%), innym przedsiębiorstwie (13%), administracji publicznej (8%) oraz szkolnictwie wyższym (4%).
Reasumując, wyniki ewaluacji
XXIX edycji wskazują, że dzięki
utrzymywaniu wysokiego poziomu
merytorycznego oraz organizacyjnego, Olimpiada wpływa znacząco
na podnoszenie poziomu wiedzy
ekonomicznej w społeczeństwie.
Kolejne ewaluacje zawsze będziemy
traktować jako konkretne wskazówki
i rekomendacje.

Czynniki decydujące o sukcesie w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej według jej uczestników
zainteresowanie ekonomią
i samodzielną nauką
pomoc nauczyciela
szczęście
pomoc laureata/ finalisty
poprzednich edycji OWE
pomoc członków rodziny
pomoc innych osób

Plany edukacyjne uczestników XXIX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej

studia ekonomiczne
nie zamierzam studiować
inne studia wyższe
trudno powiedzieć

Plany zawodowe uczestników OWE
prowadzenie własnej działalności
gospodarczej
praca w międzynarodowej korporacji
praca w innym przedsiębiorstwie

praca w administracji publicznej
praca w szkolnictwie wyższym
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Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Przewodniczący Komitetu Głównego OWE

Nierówności dochodowe
zagrożeniem dla rozwoju

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się śledzić
stan debaty ekonomicznej w kraju i na świecie, obserwować
zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce. Jest
to ważna przesłanka do wyboru hasła przewodniego kolejnej edycji
OWE. Chodzi nam zawsze o to, aby zachęcać młodzież nie tylko do
zapoznawania się z podstawami wiedzy ekonomicznej, lecz także
o rozbudzanie zainteresowania bieżącymi fundamentalnymi dla
współczesnej gospodarki i społeczeństwa zjawiskami.
Wyrazem tego były wcześniejsze edycje OWE i proponowane uczestnikom
hasła przewodnie związane z globalnym
kryzysem finansowym, takie jak finansjalizacja gospodarki, nierównowagi
w gospodarce, perspektywy funkcjonowania strefy euro, działania na rzecz
nowego ładu instytucjonalnego po kryzysie finansowym i inne. Taka też idea
przyświecała XXIX edycji OWE, która
odbyła się w roku szkolnym 2015/2016
i poświęcona była zagadnieniu nierówności dochodowych i ich wpływu na
rozwój gospodarczy świata i poszczególnych krajów. Okazuje się, że problem nierówności ma nie tylko wymiar
społeczny czy etyczny, chociaż tego
ekonomista również nie powinien lekceważyć, ale pogłębiające się nierówności
dochodowe mogą przede wszystkim
zagrażać harmonijnym procesom wzrostu gospodarczego i ogólnemu rozwojowi społecznemu, mogą zakłócać funkcjonowanie mechanizmu rynkowego,
zmieniać niekorzystnie strukturę popytu
w gospodarce. O trafności wyboru ha-

sła przewodniego XXX Olimpiady może
świadczyć to, że honorowy patronat
nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek
Belka, który też jeszcze przed zawodami finansowymi wygłosił wykład na
temat przyczyn i skutków nierówności
dochodowych.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to
przede wszystkim trud podejmowany
przez uczniów, nauczycieli i opiekunów.
Trud ten jest wyrazem szlachetnej olimpijskiej rywalizacji, osiągnięcia laurów
olimpijskich. Misją OWE jest wzbudzenie zainteresowania ekonomią wykraczającego poza wiedzę podręcznikową. Chodzi o wiązanie zdobytej wiedzy
z obserwowaną, na co dzień ekonomią,
czyli spojrzenie na nią przez pryzmat
otrzymywanego kieszonkowego, ceny,
wydatku, kosztu, notowań giełdowych,
kursu walutowego. Ta ostatnia kategoria
ekonomiczna, czyli kurs walutowy jest
ważna np. przy planowaniu wakacyjnych
wojaży młodzieży za granicę. Chodzi
o to, żeby nadać ekonomii wymiar prak-
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Zwycięzcy XXIX OWE, od lewej Rafał Kamiński (II miejsce)
Nikodem Kramarz (I miejsce), Julian Smółka (III miejsce)

tyczny. Zalecana literatura ma uporządkować te migawki z życia codziennego
młodego człowieka ważne dla homo
oeconomicus, ma wzbudzić zainteresowanie, prowokować do pogłębionego
spojrzenia na zjawiska ekonomiczne.
Doceniając wkład pracy młodzieży
w opanowywaniu niekiedy trudnych zagadnień zawartych w haśle przewodnim
nawet dla profesorów ekonomii, staramy
się jako KG OWE trud ten nagradzać
w różnych formach. Niektóre z nich są
ulotną impresją, ulotnym w sensie trwania życia epizodem, ale wrażenia mogą
być zapamiętane na wiele lat. Osiągnięciem nie tylko organizatorów, ale też
uczestników OWE jest to, że znalazła
ona prestiżowych partnerów i mecenasów. Podnosi to rangę tego przedsięwzięcia, w którym bierze udział ponad
12 tys. uczestników z 832 szkół. Do
instytucji tych należą: Narodowy Bank
Polski, Ministerstwo Rozwoju, Giełda
Papierów Wartościowych SA w Warszawie, a więc główni mecenasi Olimpiady
dla naszego wspólnego przedsięwzię-
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Zawody Okręgowe, 8 stycznia 2016 r.,Częstochowa
cia. Jeśli chodzi o niezapomniane chwile, to mamy na myśli wydarzenia związane już tradycyjnie z finałami OWE. Do
nich zaliczyć należy tradycyjne spotkanie finalistów z Prezesem Narodowego
Banku Polskiego. Spotkanie takie jest
przeżyciem, unikalną okazją poznania
bliżej architekta polityki monetarnej, postawienia niekiedy trudnych pytań przez
naszych finalistów. Dobrze to świadczy
o poziomie opanowania ich wiedzy, ale
też o zainteresowaniu finalistów sprawami bieżącymi (frankowicze) i perspektywicznymi (losy strefy euro) i innymi.
Spotkanie takie odbyło się 1 kwietnia
(to nie żart!) w Narodowym Banku Polskim. Narodowy Bank Polski, jak na tak
prestiżową i zacną instytucję przystaje,
zawsze gościnnie przyjmuje będących
w przedfinałowym stresie uczniów. Dzięki tej gościnności w tym roku finaliści
mogli odwiedzić wystawę numizmatyczną Narodowego Banku Polskiego.
Po pierwszych zmaganiach z testami
w Serocku 2–3 kwietnia, gdzie odbyły się
zawody finałowe XXIX OWE, uczestnicy
mieli okazję wysłuchać wykładu wybitnej polskiej ekonomistki o międzynarodowym prestiżu prof. dr hab. Stanisławy
Golinowskiej pt. „Nierówności ekonomiczne i społeczne”. W wystąpieniu tym
prof. S. Golinowska wyeksponowała
zagadnienie nierówności dochodowych,
ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych tego zjawiska, czyli
ubóstwa, wykluczenia dochodowego,
wykluczenia finansowego, wykluczenia
z opieki zdrowotnej. Ten ostatni wątek
stanowił inspirację wielu pytań zadanych przez młodzież. Spotkanie to, które
również jest stałym punktem programu
OWE, jest pielęgnowane jako znakomita
tradycja KG OWE. Nasze zaproszenia
co roku przyjmują najwybitniejsi ekonomiści polscy, prezentując teoretyczne
i praktyczne aspekty zagadnienia związanego z daną edycją OWE.
Aktem najważniejszym w każdej edycji jest uroczystość wręczenia nagród.
Odbyła się ona 24 czerwca 2016 r.
w Ministerstwie Rozwoju. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Rozwo-

ju przez wicepremiera i ministra rozwoju
Mateusza Morawieckiego. Ze względu
na pilne obowiązki państwowe w tym
dniu wicepremiera Mateusza Morawieckiego reprezentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Paweł
Chorąży. Także i tutaj finaliści wykazali
się olimpijską formą, stawiając wiele
interesujących pytań. Nie jest zaskoczeniem, że w Ministerstwie Rozwoju
młodzież zainteresowana była właśnie
ogłoszonym Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanym
i sygnowanym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Mecenasem OWE jest Ministerstwo
Edukacji Narodowej, stąd obecność
przedstawicielki MEN pani Małgorzaty
Tracz, która odczytała list gratulacyjny
pani Jadwigi Parady – Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. W spotkaniu wziął udział
przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego – Pan dr Zbigniew Augustynowicz.
Łączna
pula
nagród
podczas
XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
wyniosła 200 tys. zł. Nagrody dla trzech
najlepszych uczestników ufundował
minister rozwoju. Nagroda za zdobycie
I miejsca, które zajął Nikodem Kramarz,
wynosiła 10 tys. zł, laureaci II i III miejsca – Rafał Kamiński i Julian Smółka
– otrzymali odpowiednio 8 i 7 tys. zł.
Ponadto zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną prezesa PTE w kwocie
3 tys. zł. Zdobywcom kolejnych miejsc
przyznano nagrody pieniężne lub stypendia naukowe. W XXIX edycji przyznano cztery stypendia o wartości
5 tys zł każde (lokaty IV–VII), trzy stypendia o wartości 3 tys. zł każde (lokaty
VIII–X), a także pięć nagród pieniężnych
po 2 tys. zł (lokaty XI–XV) i pięć nagród
pieniężnych po 1 tys. zł (lokaty XVI–XX).
Fundatorem stypendiów były Fundacja PKO BP oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA, a nagrody pieniężne
ufundowały: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „Kopipol”.

Dzięki wsparciu Narodowego Banku
Polskiego 30 najlepszych uczestników
tegorocznych zmagań otrzymało wysokiej klasy notebooki. Ponadto wśród nagród rzeczowych znalazły się komplety
książek o tematyce ekonomicznej ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck
oraz Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Dodatkowo Mennica Polska przekazała laureatom pamiątkowe monety,
a Formsoft sp. z o.o. – pakiet programów edukacyjnych i gier logicznych.
Uzupełnieniem nagród pieniężnych
i rzeczowych oraz systemu stypendiów
naukowych są wyjazdy zagraniczne oraz
staże i praktyki w najlepszych instytucjach w kraju. Wspomnieć też należy
m.in. o odbywającym się w Niemczech
dwutygodniowym seminarium naukowym w Instytucie Studiów Europejskich
we Vlotho, w którym corocznie uczestniczą laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nagrodę w postaci wyjazdu
na tegoroczne seminarium otrzymało
dwóch laureatów.
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także nauczyciele. Wszyscy opiekunowie naukowi laureatów, jak również
najlepsze szkoły, uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i pakietami książek
o tematyce ekonomicznej. Oprócz tego
przyznano nagrodę „Za popularyzację wiedzy ekonomicznej oraz wyróżniającą się opiekę nad uczestnikami
Olimpiady”. Jest to nagroda pieniężna
w wysokości 2 tys. zł dla osób, które
były opiekunami naukowymi laureatów
w co najmniej trzech edycjach zmagań.
W tym roku nagrodę otrzymał pan mgr
Waldemar Kotowski z Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej
RP w Gdyni. Fundatorem nagrody było
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych „Kopipol”.
Wyróżniono także szkoły ze względu na
liczbę laureatów. W XXIX Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej były to: V Liceum
Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego
w Krakowie (pięciu laureatów, jeden finalista), XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Warszawie (trzech lau17
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reatów, dwóch finalistów) oraz VI Liceum
Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy (dwóch laureatów i jeden
finalista).
Warto również dodać, że podczas
XXIX edycji Olimpiady nie tylko laureaci
i ich opiekunowie zostali uhonorowani
nagrodami. Wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych), które
odbyły się 8 stycznia 2016 r., oraz ich
nauczyciele otrzymali książki ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz
Fundację Banku Millennium.
Tradycją stała się też wizyta laureatów
na Giełdzie Papierów Wartościowych
SA, gdzie Prezes prof. dr hab. Małgorzata Zaleska w sposób przystępny przedstawiła skomplikowane mechanizmy
funkcjonowania rynku kapitałowego,
wskazując na wkład warszawskiej Gieł-

dy w rozwój polskiej gospodarki. Trudno
było oczekiwać, aby i tutaj nasi olimpijczycy nie postawili ciekawych pytań
m.in. o przyszłość giełdy, jej potencjalny
wkład w realizację Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Podsumowując kolejną edycję OWE,
można stwierdzić, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej
z sukcesem pełnią swoją misję szerzenia
wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży.
Jest to potrzebne, gdyż różne badania
nad stanem świadomości ekonomicznej Polaków pokazują, jak ważne jest to
przedsięwzięcie. Wprawdzie od czasu
przemian ustrojowych minęło już wiele
lat, ale myślenie kategoriami ekonomicznymi zarówno w życiu osobistym, jak też
zawodowym pozostawia nadal wiele do

życzenia. Warto więc wyrazić przekonanie, że kolejna edycja OWE, tym razem
poświęcona zagadnieniu roli państwa we
współczesnej gospodarce, będzie przyczyniać się do lepszego postrzegania
znaczenia wiedzy ekonomicznej dla indywidualnego rozwoju młodszego pokolenia. O tym, że warto to czynić, świadczy
fakt, że wielu laureatów i finalistów OWE
zajmowało i zajmuje nadal wysokie stanowiska i pełni odpowiedzialne funkcje
w gospodarce i administracji publicznej.
W konkretnym przypadku tej edycji OWE
potwierdza fakt, że podczas zawodów
centralnych uczestnicy mieli także okazję
podyskutować z Grzegorzem Maliszewskim, zwycięzcą X edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a obecnie głównym
ekonomistą Banku Millennium.

Zawody finałowe, wykład prof. Stanisławy Golinowskiej, 2 kwietnia 2016 r., Serock

Charakterystyka uczestników zawodów centralnych OWE
XXVII

KLASA
laureat

finalista

I

1

7

1

II

9

28

III

19

IV
SUMA
18

Edycja OWE
XXVIII
laureat
finalista

XXIX
laureat

finalista

4

2

6

9

26

9

17

32

20

39

19

42

1

3

0

1

0

5

30

70

30

70

30

70
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Statystyki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Szkoły

Okręg

Miasto

zgłoszone

zawody
okręgowe

Uczestnicy
zawody
centralne

zgłoszeni

zawody
okręgowe

zawody
centralne

laureaci

finaliści

Wskaźnik
sukcesu*

podlaski

Białystok

24

13

1

313

26

2

2

0

0,64%

kujawsko-pomorski

Bydgoszcz

44

17

6

726

55

8

3

5

1,10%

częstochowski Częstochowa

22

11

1

359

31

1

0

1

0,28%

pomorski

Gdańsk

51

16

3

1044

75

7

1

6

0,67%

śląski

Katowice

68

26

5

666

50

6

2

4

0,90%

świętokrzyski

Kielce

31

9

0

349

27

0

0

0

0,00%

małopolski

Kraków

72

26

5

939

69

10

6

4

1,06%

lubelski

Lublin

46

16

3

685

51

4

0

4

0,58%

łódzki

Łódź

53

21

2

662

54

3

0

3

0,45%

warmińsko-mazurski

Olsztyn

34

12

0

375

27

0

0

0

0,00%

opolski

Opole

23

11

4

374

33

8

2

5

2,14%

wielkopolski

Poznań

77

28

2

1184

87

4

0

4

0,34%

podkarpacki

Rzeszów

46

13

1

543

39

1

0

1

0,18%

zachodniopomorski

Szczecin

36

11

1

469

35

3

1

2

0,64%

mazowiecki

Warszawa

104

27

13

1403

99

33

8

25

2,35%

dolnośląski

Wrocław

69

25

5

1466

90

7

3

4

0,48%

lubuski

Zielona
Góra

32

12

3

555

42

4

2

2

0,72%

832

294

55

12112

890

101

30

70

Razem
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Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Członek rzeczywisty PAN

Państwo a gospodarka
– fundamentalne współzależności
Wstęp
O tym, że państwo – jego struktura
i sposób funkcjonowania – mają duże
znaczenie dla gospodarki, nie trzeba
nikogo przekonywać. Każdy kto prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, doświadcza tego prawie codziennie. Ekonomiści jednak niezbyt chętnie
zajmują się państwem i domeną jego
działania; wolą poświęcać swoje zainteresowania i karierę zawodową temu, co
dzieje się na rynku. Ekonomia współczesna przedstawia głównie to, jak funkcjonuje rynek, a w znacznie mniejszym zakresie, jak funkcjonuje państwo. Dzieje
się tak mimo tego, że w krajach wysoko
rozwiniętych państwo dzieli prawie połowę produktu krajowego brutto i ma
duży wpływ na tworzenie i podział pozostałej połowy, a także w znacznym stopniu decyduje o bezpieczeństwie ekonomicznym i socjalnym obywateli (nie
wspominając o bezpieczeństwie osobistym) oraz równowadze gospodarczej.
Za pozytywny objaw uznaję widoczny
– zwłaszcza w ostatnich dekadach –
wzrost zainteresowania ekonomistów
problematyką funkcjonowania państwa,
polityki ekonomicznej i efektywności
sektora publicznego. Jest w tej dziedzinie bardzo dużo do zrobienia. Może to
być też zajęcie fascynujące!
Przedstawione w tym opracowaniu
rozważania dotyczą przede wszystkim
ewolucji złożonych relacji między państwem (władzą państwową) a gospodarką, zarówno w kontekście krajowym,
jak i europejskim (unijnym) i globalnym1.
Koncentrują się one nie na politykach
makroekonomicznych czy sektorowych
państwa, ale na problematyce instytucjonalnej, mającej fundamentalne
znaczenie dla jakości i efektywności,
zarówno państwa, jak i gospodarki.
Stanowią one rozwinięcie i egzemplifikację następujących tez:
1. Między państwem a gospodarką
występują zarówno relacje symbiozy, komplementarności, jak i konfliktu.
Sprawne państwo jest niezbędne dla

nej, niezbędne do zbudowania efektywnej gospodarki i skonsolidowanej
demokracji. Relacje między tymi trzema
elementami można porównać do trójpodziału władzy w systemie demokracji
i mechanizmu check and balance (wzajemnej kontroli i uzupełniania się).
5. Globalizacja zwiększa zapotrzebowanie na silne i sprawne państwo, a także na mocne instytucje
obywatelskie.
6. W porównaniu z prywatnym sektorem gospodarczym, instytucje sfery
publicznej w Polsce zostały dotychczas
zreformowane w niedostatecznym zakresie, a efektywność ich działania jest
dość niska. Sektor publiczny jest niedokończonym składnikiem polskiej transformacji systemowej.
dobrego funkcjonowania gospodarki,
a swobodnie funkcjonująca gospodarka jest potrzebna dla wzmacniania
demokratycznego państwa. Bardzo
często pojawiają się jednak próby zdominowania jednej ze stron przez drugą.
Zapewnienie względnej autonomii sfery
rynku i sfery państwa jest niezbędnym
warunkiem zarówno równowagi instytucjonalnej, jak i efektywności działania
obu sfer.
2. Rynek i państwo (rząd w szerokim
ujęciu) są najważniejszymi instytucjami
regulującymi zachowania podmiotów
gospodarczych. Różne zakresy roli
państwa i rynku są podstawą wyodrębniania systemów ekonomicznych.
3. Gospodarka oparta na mechanizmie rynkowym wykazuje tendencję
do wykorzeniania się z makrosystemu
społecznego i do podporządkowywania sobie różnych sfer życia społecznego. Wymaga to znalezienia rozwiązań
instytucjonalnych przeciwdziałających
tej tendencji. Znaczna część tych rozwiązań związana jest z działalnością
państwa.
4. Rynek, państwo i instytucje społeczeństwa obywatelskiego stanowią
fundamenty równowagi instytucjonal-

Czym jest państwo?
Poszczególne
nauki
społeczne
w różny sposób definiują pojęcie państwa. W najszerszym ujęciu państwo
jest wyodrębnionym, złożonym podmiotem (w zrozumieniu prawa międzynarodowego), na który składa się ograniczony granicami obszar geograficzny,
zamieszkująca go ludność, istniejące
na tym terytorium zasoby przyrody, zakumulowane dobra materialne, kultura,
język (czy języki), instytucje społeczne
i polityczne, system władzy państwowej i wiele innych.
Jedną z bardziej znanych definicji państwa sformułował Max Weber.
Jego koncepcja państwa, podobnie
jak i koncepcja biurokracji państwowej,
bazowała głównie na doświadczeniach
krajów Europy Zachodniej i miała charakter idealistyczny (normatywny). Maksa Webera interesowało zagadnienie
racjonalnego państwa, spełniającego
pozytywną rolę w rozwoju kapitalizmu
i poprawie efektywności gospodarowania oraz utrzymania pożądanego
ładu instytucjonalnego. W jego ujęciu:
„racjonalne państwo jako związek panowania o charakterze instytucji, wyposażony w monopol prawomocnego po-

W tym opracowaniu wykorzystuję fragmenty moich wcześniej opublikowanych prac, a zwłaszcza książki: „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii” (2016).
1
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sługiwania się przemocą” (Max Weber
2002, s. 1023) opiera się na fachowych
urzędnikach i racjonalnym prawie. Następnie dodaje: „Państwo, w sensie racjonalnego państwa, istniało jedynie na
Zachodzie”. (Max Weber 2002, s. 1015).
Koncepcja państwa i biurokracji państwowej w ujęciu M. Webera jest uważana za rodzaj modelu czy „typu idealnego”. Odmienne podejście do analizy
biurokracji prezentuje William A. Niskanen, który przyjmuje, że urzędnicy państwowi i politycy działają zgodnie z zasadami homo oeconomicus i również
w sferze politycznej działają podobne
mechanizmy jak w sferze rynkowej (Niskanen 1975,). W.A. Niskanen jest twórcą tzw. ekonomicznej teorii biurokracji
państwowej (Wilkin 2012).
Często przywoływanym symbolem
państwa jest Lewiatan, który może być
symbolem potwora, demona czy szatana, a więc kogoś zagrażającego człowiekowi, ale może być też interpretowany jako pożyteczny i niezbędny wytwór
społeczny, powoływany do życia w drodze umowy społecznej. Takim przedstawiał go filozof Tomasz Hobbes (XVII w.),
który w swej najsłynniejszej książce:
„Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego”,
prezentuje między innymi na zamieszczonym w niej rysunku tegoż Lewiatana
jako potężnego władcę, którego ciało
składa się z mnóstwa ludzkich postaci, na głowie ma koronę, w jednej ręce
miecz, a w drugiej pastorał. Jest to symbol państwa, którego istotę T. Hobbes
wyjaśnia następująco: „Wielość ludzi,
zjednoczona w jedną osobę, nazywa się
państwem, po łacinie civitas. I tak powstaje ten wielki Lewiatan, a raczej (mówiąc z większym szacunkiem) ten bóg
śmiertelny, któremu, pod władztwem
Boga Nieśmiertelnego, zawdzięczamy
nasz pokój i naszą obronę” (Hobbes
1954, s. 151). Państwo-Lewiatan w tym
ujęciu jest wynikiem umowy społecznej, którą ludzie dobrowolnie zawierają,
zrzekając się części swojej wolności, na
rzecz większego bezpieczeństwa i dobrobytu. Lewiatan może jednak niekiedy
stać się groźny i niszczycielski, czego
historia dowiodła wielokrotnie. W znanym i wysoko cenionym na świecie filmie Andrieja Zwiagincewa pt. „Lewiatan” mamy sugestywny obraz państwa
zdegenerowanego, autorytarnego, wyobcowanego, którego najważniejsze organy: sądy, prokuratura, policja, władze
administracyjne, a dodatkowo jeszcze
Kościół, działając w zespoleniu, niszczą
niepokorne jednostki. Skłonność do wyobcowania i degeneracji jest mocno zakorzeniona w państwie – Lewiatanie; do
przeciwdziałania takim zjawiskom potrzebne jest więc silne, obywatelskie za-

„Dzięki istnieniu instytucji
zachowanie ludzi jest
uporządkowane i w dużym
stopniu przewidywalne.
Instytucje wyznaczają ramy
działań człowieka w różnych
dziedzinach jego aktywności.
Określają ograniczenia
i możliwości tych działań”
angażowanie. Państwo traktowane jako
system władzy i administracji publicznej
ma niewątpliwie skłonność do ekspansji, alienacji, a także marnotrawienia
powierzonych mu zasobów. Zarówno
rynek, jak i dobrze zorganizowane i aktywne społeczeństwo obywatelskie to
najskuteczniejsze formy nacisku, kontroli i dyscyplinowania działań państwa.
Polski konstytucjonalista P. Winczorek tak pisze o idei i obliczu państwa:
„Z punktu widzenia szeregowych obywateli państwo nie zawsze jest tym,
co mają na jego temat do powiedzenia
badacze i uczeni, lecz raczej tym, co
jawi się obywatelom w ich codziennych
kontaktach z osobami, instytucjami i zjawiskami, które z państwem zwykli byli
utożsamiać. Bardzo często się zdarza,
że państwo jest postrzegane nie przez
pryzmat funkcjonowania wielkich instytucji władztwa publicznego, takich jak
parlament, rząd czy Sąd Najwyższy, ale
w spersonifikowanej postaci – lokalnego
stróża porządku, poborcy podatkowego, konduktora pociągu, listonosza czy
urzędnika spółdzielczej administracji
mieszkaniowej” (Winczorek 2011, s. 9).
Z takiej perspektywy i poprzez tego
typu doświadczenia, zazwyczaj bardzo
przyziemne, postrzegane jest i oceniane
państwo przez znaczną część obywateli.

Instytucje jako społeczne ramy
działań ludzkich
Czym są instytucje? Najprościej rzecz
ujmując, instytucjami są te wytwory życia społecznego, które regulują zachowanie ludzi w sposób względnie trwały
i systematyczny. Dzięki istnieniu instytucji zachowanie ludzi jest uporządkowane
i w dużym stopniu przewidywalne. Instytucje wyznaczają ramy działań człowieka w różnych dziedzinach jego aktywności. Określają ograniczenia i możliwości

tych działań. Od kiedy człowiek zdecydował się żyć w jakiejś społeczności
i dojrzał do tego, aby świadomie i w imię
własnych interesów podporządkować
się pewnym regułom, instytucje stały się
dla niego czymś ważnym. Pierwotnymi
formami instytucji były tradycje, wierzenia, mity, utarte sposoby postępowania
i pojmowania rzeczywistości. Upłynąć
musiało wiele wieków, czy nawet tysiącleci, zanim reguły te i normy przyjęły
postać sformalizowaną, ujętą w pisane
normy, na straży których stanęły organizacje, w tym zwłaszcza ta, jaką jest państwo, czy precyzyjniej ujmując, władza
państwowa.
Jaką rolę spełniają instytucje w funkcjonowaniu gospodarki i społeczeństwa? Najważniejsze z tych ról można
określić następująco:
n 
porządkują i regulują zachowania
ludzi, czyniąc je stosunkowo przewidywalnymi;
n stanowią źródło bodźców;
n 
warunkują efektywność działań
indywidualnych i zbiorowych;
n wiążą przeszłość z przyszłością;
n 
wiążą jednostkę ludzką ze społeczeństwem
Znaczna część ważnych instytucji
tworzonych jest przez państwo, w tym
instytucji silnie warunkujących sprawność i efektywność gospodarowania.

Państwo w ekonomii głównego nurtu
Problematyka państwa była w ekonomii neoklasycznej marginalizowana i zaniedbywana, w odróżnieniu od
wcześniejszej klasycznej ekonomii politycznej. Twórcy klasycznej ekonomii
politycznej (XVII–XVIII w.) wbrew wielu
potocznym opiniom przywiązywali bardzo dużą wagę do instytucjonalnych
ram działalności gospodarczej. W kręgu
ich zainteresowań były zarówno instytucje formalne, jak i nieformalne: system
prawa, normy moralne i etyczne, organizacyjna struktura państwa, stosunki
własności i wiele innych. Większość
tych relacji między działalnością gospodarczą a ramami instytucjonalnymi tej
działalności znaleźć możemy w dziele
A. Smitha „Bogactwo narodów”. Pamiętać należy, iż ekonomia klasyczna
wywodziła się z filozofii, a niektórzy jej
reprezentanci są równie często cytowani
przez ekonomistów, jak i filozofów. Jak
napisali H. Landreth i D.C. Colander:
„Smith nie był wąskospecjalistycznym
teoretykiem, lecz skrupulatnym naukowcem mającym szeroką wizję współzależności w społeczeństwie. Jakkolwiek
zwracamy tu szczególną uwagę na jego
wizję współzależności w gospodarce,
należy podkreślić, że zajmował się ważnymi powiązaniami wielu płaszczyzn
społeczeństwa, które dzisiaj stanowią
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przedmiot badań ekonomistów, politologów, socjologów i filozofów, szczególnie zaś kwestiami etyki. Na przykład
dostrzegał on ważne powiązania między wolnością gospodarczą i polityczną, między prawami prywatnej własności i sprawiedliwym państwem, a także
między indywidualnymi osobami kierującymi się częściowo egoistycznym
interesem i częściowo troską o konsekwencje swoich działań dla innych”
(Landreth, Colander 1998, s. 111–112).
Ekonomia neoklasyczna odeszła od
tradycji rozpatrywania zjawisk gospodarczych w szerokim kontekście politycznym, filozoficznym i społecznym.
Przestała mieć charakter ekonomii politycznej. Stała się głównie czymś w rodzaju prakseologii: uniwersalnej nauki
o skutecznym i efektywnym działaniu,
zwłaszcza w warunkach rynkowych.
Dopiero w drugiej połowie XX w. ekonomia głównego nurtu odkryła znaczenie instytucjonalnego kontekstu gospodarowania i włączyła instytucje do
swojego pola analizy. Pozwoliło to także zbliżyć się ekonomii do innych nauk
społecznych. Wcześniej ekonomiści instytucjonalni byli zaliczani zazwyczaj do
ekonomii heterodoksyjnej czy ekonomii
kontestującej osiągnięcia teorii głównego nurtu. Tak widział ją wspominany
wcześniej historyk myśli ekonomicznej M. Blaug. Dorobek instytucjonalistów okazał się szczególnie przydatny
w analizie działalności państwa i jego
roli w rozwoju gospodarczym.
Rosnąca złożoność procesów gospodarowania i ogólnie życia społecznego wymaga zastosowania coraz
bardziej rozbudowanych i wyrafinowanych systemów regulacji. Konieczne
jest więc doskonalenie i wzbogacanie
instytucji regulujących życie gospodarcze, społeczne i polityczne. Tworzenie
i utrzymanie instytucji, jak wiadomo,
kosztuje. Ta część kosztów, która
wiąże się z utrzymaniem sprawnych
instytucji, została nazwana kosztami
transakcyjnymi. Przyjmując, że system

ekonomiczny to zbiór powiązanych ze
sobą instytucji, które wyznaczają ramy
i reguły działalności gospodarczej, to
trafna jest uwaga K. Arrowa, że koszty
transakcyjne to „koszty funkcjonowania
systemu gospodarczego” (Williamson
1998, s. 32)2. Dużą część tych kosztów
ponosi państwo, którego obowiązkiem
jest zapewnienie stabilnych i dobrze
funkcjonujących ram prawnych i organizacyjnych dla aktywności podmiotów
gospodarczych. Rosnące wydatki państwa z tym związane znajdują odbicie
w zjawisku nazywanym prawem Wagnera, głoszącym, iż wraz z rozwojem
gospodarczym rośnie udział wydatków
publicznych w PKB, co z kolei wymusza wzrost podatków. Doskonalenie
instytucji, w tym instytucji państwa,
sprzyja ograniczeniu kosztów transakcyjnych, ale nie do tego stopnia, aby
funkcjonowanie sektora publicznego
w krajach wysoko rozwiniętych mogło pochłaniać zaledwie około 10%,
jak było na początku XX w. Udział wydatków publicznych w PKB waha się
obecnie w zależności od kraju od 30%
do 50%, chociaż zdarza się i wyższy
wskaźnik. Część ekonomistów traktuje
ten wysoki wskaźnik jako przejaw patologii stosunków ekonomicznych czy
ogólnie systemu gospodarczego. Takie podejście do tego problemu wynika
często z podejrzliwego i krytycznego
ich podejścia do aktywności państwa
w sferze społeczno-gospodarczej.
Tymczasem wysoki udział państwa
w podziale PKB i zaspokajaniu wielu potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza
w wysoko rozwiniętych krajach demokratycznych, jest efektem wyboru publicznego, co oznacza, że społeczeństwo godzi się na ponoszenie wysokich
kosztów funkcjonowania państwa,
w zamian za dostarczanie społeczeństwu dużego zakresu dóbr publicznych i zapewnienie odpowiednich ram
instytucjonalnych dla działalności gospodarki i społeczeństwa. Zajmuje się
tym część nauk ekonomicznych nazy-

wana teorią wyboru publicznego (public
choice theory)3.
Państwo jako skomplikowana organizacja (organizacja zinstytucjonalizowana) jest także najważniejszym podmiotem kreowania i sankcjonowania
instytucji formalnych. Są one podstawą
ładu organizowanego publicznie. Jest
to ważne pole analizy instytucjonalnej.
Dla oceny, zwłaszcza relacji między
państwem a rynkiem, chociaż nie tylko,
bardzo ważne znaczenie ma także ta
część nowej ekonomii instytucjonalnej,
która zajmuje się ładem organizowanym prywatnie (private ordering). Prace
O. Williamsona dotyczą głównie tej sfery kształtowania instytucji. Badacz ten
twierdzi, że ład organizowany prywatnie
ma większe znaczenie dla współczesnego biznesu niż organizowany publicznie. Uczestnicy gospodarowania
poprzez porozumienia prywatne znajdują takie rozwiązania instytucjonalne
(np. rodzaje kontraktów, struktury organizacyjne czy sposoby motywowania
stron transakcji), które poprawiają efektywność gospodarowania. Jedną z najważniejszych sfer kształtowanych prywatnie jest zbiór instytucji określanych
przez O. Williamsona jako governance
structures4.
W odróżnieniu od ekonomii liberalnej,
broniącej gospodarkę od interwencji
państwa, przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej traktują państwo i rynek
jako dwie równie ważne formy instytucjonalne służące zaspokajaniu ludzkich
potrzeb. To podejście przyjmowane
jest przez rosnącą część współczesnych ekonomistów. Oceniając rozwój
nauk ekonomicznych w ostatnich dekadach J. Sachs, stwierdza: „Znaleźliśmy
się między dwiema woluntarystycznymi utopiami. Jedna kanonizuje rynek,
a druga społeczeństwo. Większość
ludzi dała sobie wmówić, że żadne
państwo im nie pomoże, a jeśli obieca im pomóc, i tak wszystko zmarnuje.
Sporo czasu upłynie, nim ludzie dadzą
się znów przekonać, że bez silnego

2

 standardowej ekonomii klasycznej i neoklasycznej zakładało się, że dokonywanie transakcji nie kosztuje. Koszty natomiast w tym ujęciu związane
W
są z produkcją (przetwarzaniem zasobów produkcyjnych) i wymianą dóbr i usług. Ekonomia instytucjonalna wykazała, że zanim dojdzie do uruchomienia produkcji i dokonania wymiany, a także po ich zakończeniu, trzeba ponieść znaczne niekiedy koszty. Koszty te nie są związane z bezpośrednim
przekształcaniem zasobów w produkt, lecz wynikają z konieczności stworzenia warunków do sprawnego przebiegu procesów gospodarczych. Koszty
transakcyjne dzielone są zazwyczaj na dwie grupy: ex ante, np. koszty wynegocjowania i przygotowania kontraktu, i ex post, np. koszty związane
z egzekwowaniem kontraktu, jeśli partner transakcji z niego się nie wywiązuje. Koszty transakcyjne ponoszone przez instytucje prywatne i publiczne
stanowią w krajach wysoko rozwiniętych niekiedy ponad 50% PKB. Wzrost roli państwa i jego udziału w podziale PKB wynikał między innymi z dostrzeżenia i docenienia znaczenia państwa w zapewnieniu odpowiednich podstaw instytucjonalnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
Tworzenie tych instytucji jest dość kosztowne i to przyczynia się do wzrostu udziału państwa w podziale PKB. Akceptacja tego zjawiska przebiega na
ogół w ramach procesu wyboru publicznego, dokonywanego przez instytucje polityczne demokratycznego państwa.

3

Przegląd głównych nurtów i osiągnięć teorii wyboru publicznego znaleźć można w pracy: Wilkin 2012.

4

Termin governance structures nie ma w języku polskim dobrego odpowiednika. Na ogół tłumaczy się go jako „struktury zarządzania”, ale nie jest to
termin adekwatny. Przez governance structures rozumie się konstrukcje instytucjonalne, które służą po części organizowaniu, kierowaniu i zarządzaniu.
Termin ten jest także używany w odniesieniu do funkcjonowania sfery publicznej. Oprócz np. corporate governance istnieje także public governance,
a jednym z częściej postulowanych kierunków przekształcania roli państwa jest przestawianie przynajmniej części jego funkcji z governing na governance. Governance przybiera formę zarówno współzarządzania, jak i współrządzenia, zależnie od sfery, do której się odnosi.
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państwa nie da się mieć dobrego społeczeństwa ani sprawnej gospodarki”
(Sachs 2009, s. 34). Uwaga ta sformułowana została stosunkowo niedawno,
niewątpliwie także pod wpływem obserwacji związanej z kryzysem gospodarczym zapoczątkowanym w 2008 r.,
kiedy rola państwa została wyraźnie doceniona. Wcześniej J. Sachs miał bardziej liberalne poglądy na tę sprawę.

n

aństwo ma charakter zewnętrzny
P
w stosunku do gospodarki;

n

elacja: państwo – gospodarka
R
może być wyjaśniana przy pomocy
dwóch koncepcji:

Spór o koncepcję i rolę państwa
w gospodarce – dwa paradygmaty
Spór ten należy do najważniejszych
we współczesnej teorii ekonomii. Na ten
temat powstało bardzo dużo prac naukowych i publicystycznych5. W naszych
rozważaniach poruszymy tylko te wątki
owego sporu, które charakteryzują specyficzne podejście do teorii i roli państwa
w ujęciu ekonomii instytucjonalnej.
Z punktu widzenia ekonomisty państwo jest bardzo ważnym podmiotem
spełniającym trzy zasadnicze funkcje:
1) konstruktora i regulatora ładu instytucjonalnego (zwłaszcza prawnego)
gospodarki, 2) stabilizatora sytuacji
makroekonomicznej (co czyni głównie przez polityki makroekonomiczne)
i 3) producenta dóbr i usług, w tym
przede wszystkim dóbr publicznych.
Budowanie ekonomicznej teorii państwa jest znacznie trudniejsze niż budowanie teorii rynku. Podobnie jak
w przypadku innych kategorii instytucjonalnych, a państwo jest taką kategorią,
formy i struktura państwa muszą być
dostosowane do historycznie ukształtowanych warunków danego kraju. Nie
istnieje uniwersalny wzorzec państwa
(władzy państwowej), który zrealizowany w różnych krajach dałby te same czy
podobne rezultaty. Migracja instytucji
nie przebiega w ten sam sposób jak migracja towarów czy kapitału. Jak pisze
F. Fukuyama: „co więcej, jedna i ta sama
instytucja może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu lub go hamować, zależnie
od tego, czy istnieją równolegle instytucje, od których zależy jej funkcjonalność” (Fukuyama 2005, s. 40).
Poza wieloma innymi zasługami dla
współczesnej ekonomii instytucjonalizm
(zarówno nowy, jak i klasyczny) ma duże
zasługi w rozwoju teoretycznych koncepcji państwa i w opisywaniu jego roli
w gospodarce. Aby pokazać ten wpływ,
należy zestawić najważniejsze cechy
koncepcji państwa w ekonomii ortodoksyjnej i instytucjonalnej.
Państwo w ekonomii ortodoksyjnej
(klasycznej i neoklasycznej) ujmowane
było na ogół w następujący sposób:

5

odrębnego od gospodarki. Takie podejście teoretyczne nazwał on starym
paradygmatem roli państwa.
Podstawy starego paradygmatu według F. Blocka są następujące:

l t
eorii kontraktu (wymiana usług
publicznych, np. bezpieczeństwa
publicznego i sprawiedliwego traktowania za dochody (podatki);

n Państwo i gospodarka stanowią
odrębne analityczne jednostki działające zgodnie ze swoimi zasadami osiowymi (axial principles);

l k
oncepcji państwa łupieżczego
(eksploatatorskiego) – podobnego
do dyskryminującego monopolisty.

n
Wszelkie społeczeństwa można
usytuować na osi „państwo jako nocny
stróż” – wszechogarniające państwo, zastępujące rynek w jego funkcjach związanych z produkcją, podziałem i alokacją. Przedstawia to poniżej rysunek 1.

Natomiast podstawowe założenia
nurtów instytucjonalnych w odniesieniu
do państwa i gospodarki są odmienne:
n 
Gospodarki i gospodarowania nie
da się wyraźnie wyodrębnić z otoczenia społecznego oraz politycznego i w związku z tym potrzebna
jest nowa definicja przedmiotu ekonomii;
n

ynki i państwo (rząd) są częściaR
mi zintegrowanego systemu instytucjonalnego, w jakim funkcjonuje
człowiek;

n

aństwo jest nie tylko potrzebne dla
P
sprawnego i efektywnego działania
rynku, ale też dla zaspokajania nie
mniej ważnych potrzeb niż te zaspokajane przez mechanizm rynkowy;

n T
eoria państwa w ekonomii musi mieć
charakter interdyscyplinarny, podobnie jak wszelkie teorie instytucji.
Wszechstronnego i inspirującego
przeglądu teoretycznych koncepcji
roli państwa w gospodarce dokonał
F. Block w „The Handbook of Economic Sociology”. Zaczyna on od stwierdzenia, że „rola państwa w gospodarce
jest centralnym zagadnieniem w polityce i teorii społecznej od wieków”
(Block 1994, s. 691). Jednakże charakterystyczną cechą podejścia, zwłaszcza ekonomistów, do tego zagadnienia
było traktowanie państwa jako czegoś

Egzemplifikacją starego paradygmatu dotyczącego relacji państwo – rynek
jest dominująca w ekonomii teoria liberalna i neoliberalna.
Milton Friedman był sztandarową postacią tej grupy ekonomistów, którzy
w sposób zdecydowany i konsekwentny walczyli o ograniczenie roli rządu
w gospodarce. Nawet w odniesieniu do
Stanów Zjednoczonych, gdzie udział
wydatków publicznych w PKB i aktywność ekonomiczna rządu należą do
najbardziej ograniczonych wśród krajów wysoko rozwiniętych, M. Friedman
postulował daleko idące zawężenie interwencji rządu w gospodarce. Najpełniej dał temu wyraz w dwóch książkach
o charakterze popularnonaukowym będących efektem publicystycznej działalności tego ekonomisty6. M. Friedman
nie podjął nawet próby zbudowania
ekonomicznej teorii państwa, natomiast
podziela podejście teoretyczne do analizy sfery politycznej, w tym państwa,
które reprezentowane jest przez Teorię Wyboru Publicznego i jej głównych
przedstawicieli: A. Downsa, J. Buchanana czy G. Tullocka. Pisze on: „»Wolny wybór« traktuje ustrój polityczny
i gospodarczy na zasadzie symetrii.
Ten i ten traktowane są jako rynki,

Rys. 1. Rola państwa w gospodarce – stary paradygmat

Regulacja rynkowa
wysoka

niska
Państwo
socjalistyczne

Państwo
prorozwojowe

Państwo
spraw
socjalnych

Państwo
stabilizacji
makroekonom.

wysoka

Państwo
dóbr
publicznych

niska
Państwowa kontrola gospodarki

Źródło: Block 1994, s. 692

Jedną z tych prac, które dość wszechstronnie omawiają ewolucję państwa w gospodarce i spory teoretyczne z tym związane, jest monografia K. Szarzec: „Państwo w gospodarce” (Szarzec 2013).
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na których o wyniku przesądzają współzależności między ludźmi kierującymi
się w swej działalności interesem własnym, a nie (szeroko pojętymi) celami
ogólnospołecznymi, deklarowanie których uważają za korzystne” (Friedman
1994, s. X). Podobne podejście do
analizy działalności rządu (państwa)
prezentował inny wybitny przedstawiciel szkoły chicagowskiej Gary Becker,
który uważał, że neoklasyczna teoria
ekonomii i budowane na jej fundamencie koncepcje teoretyczne, jak chociażby teoria wyboru publicznego, dobrze
wyjaśniają zachowania ludzi prawie
w każdej dziedzinie życia. Stąd wynikało dążenie tego autora do zbudowania
„ogólnej (ekonomicznej) teorii zachowań ludzkich”. G. Becker jest głęboko
przekonany o uniwersalności i dużej sile
wyjaśniającej prezentowanego przez
siebie podejścia: „Uważam, że podejście ekonomiczne dostarcza nam cennego, jednolitego schematu służącego
do zrozumienia wszelkich zachowań
ludzkich, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele zachowań nadal
jest niezrozumiałych i że w wyjaśnieniu
zachowań ludzkich bardzo istotną rolę
odgrywają zmienne pozaekonomiczne oraz odkrycia z innych dziedzin”.
I dodaje: „podejście ekonomiczne dostarcza nam ujednoliconego schematu
umożliwiającego tłumaczenie zachowań, schematu, który od dawna był poszukiwany, a który wymknął się uwadze
Benthama, Comte’a, Marksa i innych”
(Becker 1990, s. 38–39).
Ani M. Friedman, ani G. Becker nie
dostrzegali potrzeby budowania szczególnej teorii państwa, bowiem uważali,
iż ogólna teoria ekonomii, a zwłaszcza
rozwijana przez nich „ekonomiczna teoria
zachowań ludzkich”, bazująca na koncepcji homo oeconomicus i założeniach
indywidualizmu metodologicznego dość
dobrze wyjaśnia także zachowania ludzi w sferze publicznej i w instytucjach
życia publicznego. Państwo i działanie
rządu traktowali jednak z dużą podejrzliwością, bowiem widzieli w nich źródło
zagrożenia dla wolności jednostki i swobody mechanizmu rynkowego. M. Friedman nie zajmował się doskonaleniem
instytucji państwa i mechanizmów jego
funkcjonowania jako alternatywnych form
służących poszerzaniu ludzkiej wolności
i realizacji ważnych celów społecznych.
Jeśli już problematyka państwa zaprzątała uwagę tego wybitnego ekonomisty,
to jako wyraz troski o zagrożenia płynące z działalności tego podmiotu bądź
w kontekście działań zmierzających do

6

„Neoklasyczna teoria
ekonomii i budowane na
jej fundamencie koncepcje
teoretyczne, jak chociażby
teoria wyboru publicznego,
dobrze wyjaśniają
zachowania ludzi prawie
w każdej dziedzinie życia”
Gary Becker

ograniczenia roli rządu. W jego książce
„Wolny wybór” rozdziały poświęcone roli
rynku i państwa noszą znamienne tytuły:
„Potęga rynku” i „Pod tyranią rządowej
kontroli”. Badając przyczyny niestabilności gospodarczej, a zwłaszcza kryzysów, w tym Wielkiego Kryzysu z lat 30.
XX w., M. Friedman lokuje ich źródła jednoznacznie w działalności państwa, a nie
w patologiach rynku. M. Friedman, podobnie jak większość ekonomistów szkoły chicagowskiej, był zwolennikiem państwa minimalnego, ograniczającego się
do stanowienia i egzekwowania prawa,
w tym zwłaszcza ochrony praw własności, zapewnienia porządku i spokoju wewnętrznego i zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego. W tym podejściu do
roli państwa prezentuje on stanowisko
zbliżone do koncepcji F. von Hayeka.
W naukach ekonomicznych wspomaganych także osiągnięciami innych nauk
społecznych toruje sobie od dłuższego
czasu podejście, które F. Block nazwał
nowym paradygmatem roli państwa
w gospodarce.
Podstawy nowego paradygmatu są
następujące:
n
n

n
n

n

drzucenie idei interwencjonizmu
O
państwowego w gospodarce;
Państwo w tym ujęciu nie znajduje

się zewnątrz działalności gospodarczej;
Działanie państwa konstytuuje

gospodarkę;
Gospodarowanie zawsze jest jakąś

kombinacją działania państwa
i rynku;
Nowy paradygmat odrzuca oba

rodzaje uprzedzeń: nieufność
wobec państwa i nieufność wobec
rynku, które były charakterystyczne
dla starego paradygmatu;

n


W kształtowaniu nowego paradygmatu kluczową rolę odegrała
ekonomia instytucjonalna.

Koncepcje państwa w klasycznym
i nowym instytucjonalizmie

Państwo w ujęciu klasycznego instytucjonalizmu najpełniej przedstawione
zostało w pracach J.R. Commonsa,
a zwłaszcza w jego najbardziej chyba
znanej książce: „Legal Foundations of
Capitalism”, wydanej po raz pierwszy
w 1924 r. (Commons 1924). Jest to
książka o kształtowaniu instytucjonalnych ram dla realizacji interesów różnych
podmiotów politycznych, gospodarczych i społecznych. Rozwinięte w niej
zostały popularna w instytucjonalizmie
idea gospodarki jako systemu władzy
oraz znaczenie woli (volition, volitional
theory). J.R. Commons wszechstronnie
analizuje uwarunkowania i mechanizmy
ekspansji, będącej przejawem ludzkiej
woli. Ramy tej ekspansji wyznaczane są
głównie przez zakres swobód obywatelskich, które ograniczają możliwości panowania jednych osób nad drugimi oraz
przez prawa własności nad zasobami
produkcyjnymi, które określają warunki
dla ekspansji ekonomicznej.
W odniesieniu do roli państwa (rządu) J.R. Commons formułuje następujące tezy:
n 
Państwo jest podmiotem mającym
monopol wykorzystania przymusu
i sankcji fizycznych;
n 
Państwo kontroluje wybór oraz
działanie władz ustawodawczych,
wykonawczych i sądowniczych,
których decyzje determinują prawa,
obowiązki, wolności i niebezpieczeństwa związane z wszelkimi transakcjami gospodarczymi;
n 
Aparat państwowy jest używany do
zmiany norm prawnych wpływających
na podział korzyści ekonomicznych;
n 
Gospodarka jest również systemem
władzy, siły i przymusu, ale źródło
tej władzy wynika głównie z praw
własności i możliwości ekspansji
gospodarczej. Commons nazwał
amerykański system gospodarczy
„kapitalizmem bankierów” (banker
capitalism): „Ekonomiczny rząd
bankierów ma większą siłę niż rząd
polityczny” (Commons 1959, s. 895).
Rozważania nad funkcjonowaniem
państwa i rolą władzy w procesach gospodarczych, w konwencji metodologicznej amerykańskiego instytucjonalizmu kontynuował P.A. Klein. Stwierdził
on: „Siła (power) jest głównym czynnikiem kształtującym sposób, w jaki go-

Chodzi o książki: M. Friedman, „Kapitalizm i wolność”, Centrum im A. Smitha, Warszawa 1993, i M. Friedman, R. Friedman, „Wolny wybór”, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1994.
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spodarka realizuje swoje cele. (…) Siła
musi być odróżniona od władzy (authority). Siła to kategoria technologiczna,
a władza to kategoria instytucjonalna”
(Klein 1988, s. 390–391). Siła i jej wpływ
na gospodarkę nawiązuje bezpośrednio
do głównej idei nowej ekonomii instytucjonalnej, w odróżnieniu od ekonomii
klasycznej, obecnej w ekonomii głównego nurtu i ekonomii radykalnej. Zagadnieniami siły i władzy w gospodarce
wszechstronnie zajmował się w swoich
pracach kontynuator klasycznego instytucjonalizmu J.K. Galbraith.
Kilka idei J.K. Galbraitha zasługuje na
szczególną uwagę w kontekście roli państwa w gospodarce i społeczeństwie7:

Siła wielkich korporacji i ukształtowany przez nie sektor planujący
pozwalają na ich znaczne uniezależnienie się od sił rynkowych;
n 
Kapitalizm stał się zarządzany przez
korporacje – managed capitalism;
n 
Jako reakcja na potęgę wielkiego
biznesu rozwinęła się koncepcja
siły równoważącej (countervailing
power), której najważniejszymi
formami są związki zawodowe
i państwo;
n 
Pomiędzy big business i big government istnieje wiele silnych powiązań;
n 
Władza publiczna musi być jednakże przeciwwagą dla prywatnej siły
podmiotów gospodarczych.
Nowa ekonomia instytucjonalna (NEI)
koncentruje uwagę na kwestiach mikroekonomicznych i odnoszących się do
działalności biznesu, ale znaleźć w niej
można też wiele elementów związanych
z teorią państwa. Podstawy metodologiczne NEI są częściowo odmienne od
amerykańskiego klasycznego instytucjonalizmu. Najważniejsze z nich to:
n 
Indywidualizm metodologiczny8;
n 
Wykorzystanie narzędzi i osiągnięć
analitycznych ekonomii neoklasycznej;
n 
Dowartościowanie roli instytucji
w gospodarowaniu;
n Interdyscyplinarność.
Jak już pisaliśmy, w koncepcjach NEI
państwo występuje zarówno jako instytucja (organizacja), jak i źródło zmian
instytucjonalnych, a także jako kreator
instytucji. D. North, jeden z czołowych
przedstawicieli NEI, pisał o roli państwa
n

7
8

9

w gospodarce nieco częściej niż inni
ekonomiści tego nurtu. Kilka formułowanych przez niego tez zasługuje na
szczególne podkreślenie:
n 
Państwo jest odpowiedzialne za
dostarczenie niezbędnych dóbr
publicznych, w tym podstawowego
ładu instytucjonalnego (ładu tworzonego publicznie);
n 
Główną funkcją państwa jest ustanowienie i egzekwowanie konstytucji;
n 
Ochrona uprawnień własnościowych, których częścią są prawa
obywatelskie, jest ważnym czynnikiem usprawniającym wymianę,
innowacyjność i prowadzi do ograniczania kosztów transakcyjnych;
n 
Demokracja w polityce nie jest tym
samym co konkurencyjne rynki
w gospodarce.
W najważniejszym dziele D.C. Northa
„Institutions, Institutional Change and
Economic Performance” (2002) kwestia
państwa pojawia się jedynie w kontekście stanowienia i egzekwowania praw
własności, podstawowej instytucji ekonomicznej. North dostrzega jednak znaczenie państwa i potrzebę budowy jego
instytucjonalnej teorii, czemu dał wyraz
w wielu swoich pracach. Budowę takiej
teorii uznaje jednak za bardzo trudną,
bowiem wymaga ona odpowiedniego
połączenia analizy instytucji formalnych
i nieformalnych w zwartą całość, a te
drugie z trudnością poddają się modelowaniu. Pisze on o tym w ostatnim akapicie wymienionej wyżej książki. Można
te uwagi potraktować jako kolejne wyzwanie stojące przed ekonomią instytucjonalną: „Niekiedy sektor polityczny
tworzy efektywne instytucje, które mają
wbudowane bodźce do kreowania i egzekwowania efektywnych praw własności. Jest jednak trudne, bądź wręcz
niemożliwe, modelowanie takiego systemu, przy założeniu maksymalizacji
bogactwa przez jego aktorów, nie biorąc pod uwagą także innych uwarunkowań. Nie jest przypadkiem, że modele
systemu politycznego rozwinięte w literaturze z zakresu teorii wyboru publicznego traktują państwo jako mafię bądź
Lewiatana. W takim ujęciu państwo nie
jest niczym więcej niż machiną dzielącą
bogactwo i dochody. Nie musimy roz-

glądać się bardzo daleko, aby znaleźć
państwa mające takie cechy. Tradycyjna literatura z kręgu wyboru publicznego nie dostarcza jednak pełnego obrazu
zagadnienia, co staraliśmy się wykazać.
Znaczenie mają też ograniczenia nieformalne. Musimy wiedzieć znacznie
więcej o kulturowo uwarunkowanych
normach zachowań i o tym, jak one
współdziałają z regułami formalnymi,
aby znaleźć lepsze rozwiązania powyższych problemów” (North 2002, s. 140).
W najwszechstronniejszym dziele poświęconym osiągnięciom Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, którego autorami są
E.G. Furubotn i R. Richter, w następujący sposób badacze ci definiują pojęcie
państwa: „Państwo (…) to sieć relacyjnych kontraktów typu principal – agent,
pomiędzy konstytuantą (pryncypał)
i jego reprezentacją (agenci), których
celem jest optymalizacja publicznego
dobra poprzez odpowiednią organizację
użycia siły (przymusu) służącego odpowiedniej alokacji, administracji i transakcji politycznych uprawnień własnościowych” (Furubotn, Richter 2000, s. 277).
Wyżej wymienieni autorzy, pisząc
o znaczeniu instytucji (w tym instytucji
państwa) dla efektywnego funkcjonowania rynku, formułują następujące tezy:
l 
Działanie niewidzialnej ręki rynku
może być przyspieszone dzięki odpowiednim instytucjom.
l 
„Niewidzialna ręka rynku, jeśli nie
jest kierowana wspomagającymi
instytucjami, ma tendencję do działania w sposób wolny i kosztowny”
(Furubotn, Richter 2000, s. 15).
Najważniejszym nurtem Nowej Ekonomii Instytucjonalnej zajmującej się
analizą państwa jest teoria wyboru publicznego (ekonomiczna teoria polityki,
państwa i funkcjonowania sektora publicznego), a w jej ramach następujące
dziedziny badań9:
– Ekonomia konstytucyjna (Ekonomia polityczna ładu konstytucyjnego)
– J. Buchanan, G. Tullock;
– Ekonomiczna teoria demokracji
– A. Downs;
– Teoria grup interesu i koalicji dystrybucyjnych – M. Olson;
– Ekonomiczna teoria władz publicznych (ustawodawczej, wykonawczej i są-

Idee te rozwinął przede wszystkim w następujących pracach: „The Affluent Society”, „The New Industrial State” i „Economics and the Public Purpose”.
Założenie dotyczące indywidualizmu metodologicznego zostało zapożyczone przez nową ekonomię instytucjonalną od socjologów i ekonomistów
neoklasycznych. Uważa się, że prekursorem wykorzystania tego założenia był Max Weber w latach 20. XX w. (w jego dziele „Economy and Society”).
Jeszcze wcześniej tego terminu użył Joseph Schumpeter, a po nim spopularyzował go F. von Hayek. Zgodnie z tym podejściem działania zbiorowe,
cele i rezultaty różnego rodzaju kolektywów (przedsiębiorstw, organizacji społecznych czy partii politycznych) należy rozpatrywać jako wynik indywidualnych celów, decyzji i zachowań członków tych kolektywów. Na tym założeniu opiera się np. neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa i wiele innych
ważnych składników współczesnej ekonomii. Nowa ekonomia instytucjonalna, przejmując znaczną część dorobku ekonomii neoklasycznej, w tym jej
podstawy metodologiczne, ma pewne kłopoty z wykorzystaniem założenia dotyczącego indywidualizmu metodologicznego, bowiem, co pokazywaliśmy wielokrotnie w tej pracy, cele, decyzje, postawy i zachowania ludzi są instytucjonalnie czy kolektywnie ukształtowane. Myślimy i działamy „poprzez
instytucje”; nasz indywidualizm jest więc jakoś społecznie i kulturowo ograniczony czy ukierunkowany. Próbą przełamania sprzeczności między podejściem indywidualistycznym, holistycznym i kolektywnym jest koncepcja instytucjonalnego indywidualizmu (Godłów–Legiędź 2010).
Przegląd tych nurtów można znaleźć w pracy Wilkin 2012.
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downiczej) – S. Peltzman, W. Niskanen;
– Państwo a zjawisko „pogoni za rentą” – A. Kruger, G. Tullock, G. Stigler.

Zmiana roli państwa
w warunkach globalizacji
Ekonomiczna rola państwa jest
przedmiotem fundamentalnych sporów
w ekonomii od lat 30. XX w. Wiele nowych wątków wniosła dyskusja o pozytywnych i negatywnych skutkach globalizacji dla gospodarki i społeczeństwa.
Wspominany wcześniej F. Fukuyama
uważa, że globalizacja zwiększa zapotrzebowanie na aktywność państwa.
Ze względu na brak czy słabość ponadnarodowych instytucji regulacyjnych
państwa narodowe są nadal jedynym
skutecznym podmiotem regulacji pozarynkowej. Z kolei I. Wallerstein, wybitny
analityk systemu gospodarki światowej, stwierdza, że współczesny świat
zaczyna tracić wiarę w instytucję państwa jako źródło niezbędnych reform,
w warunkach nasilającej się globalizacji. „To właśnie ta utrata wiary w nieuchronną reformę tłumaczy wielki zwrot
przeciwko państwu, który widzimy dziś
wszędzie. Nikt nigdy naprawdę nie lubił
państwa, ale znaczna większość pozwalała jego władzom rozrastać się, gdyż
postrzegali państwo, jako pośrednika
reform. Jeśli jednak nie umie ono pełnić
tej funkcji, to czemu mamy je tolerować? Ale jeśli nie będziemy mieli silnego
państwa, kto zapewni bezpieczeństwo
na co dzień? Odpowiedź brzmi, że sami
musimy je sobie zapewnić, dla siebie.
W ten sposób wspólnie cofamy się do
okresu początków nowoczesnego systemu światowego. Wtedy to ze względu na konieczność budowania naszego
własnego lokalnego bezpieczeństwa
zaangażowaliśmy się w budowę nowoczesnego systemu państw” (Wallerstein
2004, s 44). Immanuel Wallerstein nazywa proces dezintegracji struktur państwowych „trzecim widmem”, a przedstawicieli nauk społecznych wzywa do
wyjaśnienia wyborów historycznych,
przed jakimi stoimy w tym zakresie10.
Zapoczątkowany w 2008 r. kryzys
gospodarczy obejmujący wiele krajów
na różnych kontynentach zwrócił powszechną uwagę teoretyków i praktyków na regulacyjną i interwencjonistyczną rolę państwa w nowych warunkach
gospodarki globalnej. Mamy nadzieję,
że zaowocuje to wydatnym wzbogaceniem teoretycznych koncepcji funkcjonowania państwa, co będzie też miało
pozytywne skutki w sferze praktycznej.
10

11

W obecnej sytuacji proroczo brzmią
słowa G. Myrdala sformułowane jeszcze w latach 70. XX w.: „Przewiduję,

„Przewiduję, że w ciągu
najbliższych dziesięciu
czy dwudziestu lat tak
teraz modna wysoce
abstrakcyjna analiza
konwencjonalnej ekonomii
straci znaczenie”
Gunnar Myrdal
że w ciągu najbliższych dziesięciu czy
dwudziestu lat tak teraz modna wysoce
abstrakcyjna analiza konwencjonalnej
ekonomii straci znaczenie. Jakkolwiek
jej logiczna podstawa jest nader wątła
– opiera się ona na zupełnie nierealistycznych, kiepsko zbadanych i rzadko
nawet sformułowanych explicite założeniach – to jej upadek będzie wynikiem
głównie ogromnych zmian, jakie atakują
nas z przygniatającą siłą. Ujęcie bardziej
instytucjonalne zyska na znaczeniu po
prostu dlatego, że jest ono potrzebne
do skutecznego radzenia sobie z problemami praktycznymi i politycznymi,
jakie się wokół nas piętrzą i wręcz nas
przytłaczają” (Myrdal 1982, s. 148).
O konieczności przewartościowania
teorii ekonomii, w tym także koncepcji
państwa w gospodarce, piszą coraz
częściej także czołowi przedstawiciele głównego nurtu współczesnej ekonomii. Jednym z nich jest E.S. Phelps,
który niedawno stwierdził: „Bo fala intelektualna, która na szczęście już gaśnie,
domagała się, żeby rząd był neutralny
wobec gospodarki. Chłopcy ze szkoły
chicagowskiej widzieli rząd idealny jako
byt w zasadzie ezoteryczny – jak papież
czy dalajlama. Akceptowali rozdawanie
pieniędzy, nie akceptowali ingerencji
w rynek. Wolny rynek był przez ostatnie ćwierć wieku bożkiem dominującej
w ekonomii chicagowskiej wiary”. Następnie Phelps dodaje: „Wierzę w swobodę gospodarczą. Wierzę w wolną
przedsiębiorczość. Wierzę w kreatywność, inwencję, pomysłowość. Nie
wierzę w wolny rynek i ezoteryczne
państwo. To są mity, które niszczą nauki ekonomiczne, a potem gospodar-

kę, społeczeństwo i państwo” (Phelps
2008, s. 8).
Wielkim laboratorium kreacjonizmu
w zakresie instytucji, w tym państwa, są
kraje postsocjalistyczne. Proces poszukiwań właściwej roli państwa i podstaw
instytucjonalnych dla tej aktywności
jeszcze się nie zakończył. Niedawny
kryzys (2008 r.) dodał wielu impulsów
i doświadczeń w tym zakresie. Wbrew
niektórym oczekiwaniom globalizacja
nie zmniejszyła roli państwa, a nawet
wzmocniła jego znaczenie i poszerzyła
zakres funkcji. Państwo w swej roli regulatora, twórcy i strażnika ładu instytucjonalnego nie ma odpowiednika w systemie globalnym. Narastające problemy
wynikające z globalizacji mają swojego
adresata w postaci państwa narodowego bądź zaawansowanych form współpracy międzynarodowej, jaką jest np.
Unia Europejska.

Państwo a rozwój,
wolność i demokracja
Relacje między instytucjami państwa
a instytucjami gospodarki można rozpatrywać w zależności od potrzeb w kategoriach autonomii, komplementarności,
konfliktu, współzależności, czy sym
biozy11. Przyznanie podmiotom gospodarczym znacznej autonomii w stosunku
do państwa (władzy politycznej) czy instytucji religijnych było i jest ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu. Autonomia gospodarki jest też
skutecznym ograniczeniem samowoli
władzy politycznej. Wolność gospodarcza jest niezwykle ważnym składnikiem
wolności obywatelskich. W systemach
polityczno-gospodarczych, gdzie wolność gospodarcza ulegała ograniczeniom, kurczyły się też, bądź zanikały, także wolności obywatelskie.
Dla zagwarantowania wolności obywatelskich i demokracji potrzeba jednak
znacznie więcej niż swobody gospodarowania. Potrzebne jest też skuteczne i dobrze zorganizowane państwo,
a także aktywne społeczeństwo obywatelskie i wolne media. Zarówno władza
państwowa, jak i gospodarka rynkowa
wykazują tendencję do ekspansji kosztem innych sfer życia społecznego. Niezbędne są więc instytucjonalne rozwiązania ograniczające owe „imperialne”
tendencje. O ile siła władzy państwowej jest nadal determinowana głównie
czynnikami działającymi wewnątrz krajów, to siła i pozycja wielu podmiotów
gospodarczych wyrasta na zasobach
globalnych. W skali światowej jesteśmy
świadkami narastającej nierównowagi

 allerstein odwołuje się do widma komunizmu ogłoszonego w Manifeście Komunistycznym przez Marksa i Engelsa w 1848 r. Widmem nazywa też
W
rodzaj socjalizmu realizowany w krajach Europy Wschodniej i Środkowej w latach 1917–1991.
Problem ten analizuję szerzej w pracy Wilkin 2008.

26

Biuletyn PTE nr 3/2016 – numer specjalny

między realnymi siłami reprezentowanymi przez transnarodowe podmioty gospodarcze a siłą państw i społeczności
wewnątrz tych państw. R. Dahrendorf,
obserwując te tendencje, dochodzi do
następujących konkluzji: „wyzwania
ekonomiczne światowego rynku nie
pomogły społeczeństwu obywatelskiemu. (…) Może najbardziej poważnym
następstwem hołdowania systemowi
wartości, który szedł w parze z elastycznością, efektywnością, produktywnością, z konkurencyjnością i możliwością generowania zysków, stała się
destrukcja usług publicznych – destrukcja przestrzeni publicznej i upadek wartości służby. Dominująca filozofia kija
i marchewki zapoznaje i atakuje inne
motywy, którymi kierują się ludzie: to,
że się ma słuszność, a nawet poczucie
obowiązku i zaangażowanie” (Dahrendorf 2003, s. 42).
Relacje między rynkiem a państwem,
sferą polityczną, gospodarczą, społeczno-kulturową i środowiskową (ekologiczną) uzyskały nowe podstawy płodnej poznawczo analizy, w dużym stopniu dzięki
osiągnięciom różnych nurtów ekonomii
instytucjonalnej. Odczuwana obecnie
bardzo silnie presja na znalezienie właściwych podstaw instytucjonalnej równowagi między mechanizmami rynku, państwa i społeczeństwa obywatelskiego
zmobilizuje, jak sądzę, przedstawicieli
nauk społecznych, w tym ekonomistów,
do zbudowania nowego paradygmatu
państwa w globalnej gospodarce.
Ważną i rosnącą rolę w dyskusjach
o roli państwa odgrywa kwestia zapewnienia warunków zrównoważonego rozwoju (sustainable development). W tej
koncepcji rozwoju uwzględnia się zarówno sferę ekonomiczną, społeczną,
jak i środowiskową w długiej, wielopokoleniowej perspektywie. Zrównoważenie
połączone z trwałością, zawarte w nazwie tej koncepcji rozwoju, dotyczy zrównoważenia różnorodnych potrzeb ludzi
(w sferze materialnej, kulturowej, duchowej, społecznej itp.) tu i teraz oraz w przyszłości. Koncepcja zrównoważonego roz-
woju jest, w moim głębokim przekonaniu,
najambitniejszą próbą stworzenia nauko
wych podstaw rozwoju człowieka w wa-
runkach harmonizacji różnych jego potrzeb i niepogarszania, w miarę możliwo
ści, warunków realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. Jest to pierwsza w historii
myśli ekonomicznej koncepcja wzrostu
i rozwoju gospodarczego, w którą wkomponowana jest zasada odpowiedzialności międzypokoleniowej.
12

13

W bardzo wartościowym i kompleksowym raporcie dotyczącym współczesnych koncepcji rozwoju i warunków ich
realizacji („Prosperity without growth”)
znalazło się następujące stwierdzenie:
„Osiągnięcie trwałego dobrobytu zależy
od stworzenia odpowiednich warunków
dla rozwoju (rozkwitu) ludzi, ale przy
pewnych ograniczeniach. Te ograniczenia nie są ustanowione przez nas, ale
przez ekologię i zasoby naszej planety.
Nieograniczona wolność do ekspansji
i materialnych apetytów są nie do utrzymania. Niezbędna jest zmiana w tym
zakresie” (Jackson 2009: 96). W przeprowadzeniu tych zmian kluczową rolę
musi odegrać państwo. Najważniejsze
zadania w tym zakresie zdaniem autorów raportu są następujące:
1. Sformułowanie i wdrożenie solidnych podstaw makroekonomicznych dla
zrównoważonego rozwoju.
2. Przeformułowanie niszczycielskiej
i niemożliwej do utrzymania logiki społecznej konsumeryzmu.
3. Ustanowienie racjonalnych limitów
środowiskowych i ekologicznych dla aktywności gospodarczej.
Przyszłość jest wielką niewiadomą
i niesie zazwyczaj różnorodne zagrożenia. Możliwość kształtowania przyszłości, a także ograniczenia niepewności
i przyszłych zagrożeń związane są silnie
z formowaniem instytucji. To instytucje
ograniczają niepewność co do zachowań ludzi i ukierunkowują ich działania.
Instytucje tworzą systemy ekonomiczne,
społeczne i polityczne, które sprawiają, że gospodarka funkcjonuje w określony sposób, a system polityczny jest
mniej lub bardziej stabilny. Państwo
jest kreatorem bardzo ważnych instytucji i w największym stopniu spośród
wszystkich podmiotów odpowiada za

„Państwo jest kreatorem
bardzo ważnych instytucji
i w największym stopniu
spośród wszystkich
podmiotów odpowiada
za spójność, kompletność
i równowagę instytucji”

spójność, kompletność i równowagę
instytucji. Państwo stało się najważniejszym stabilizatorem, czy amortyzatorem, szoków zewnętrznych, wynikających z globalnego otoczenia. Wbrew
wielu wcześniejszym przewidywaniom
globalizacja nie zmniejszyła roli państwa,
a nawet wprost przeciwnie: zwiększyła jego znaczenie. Pojawiły się bowiem
nowe zagrożenia globalne, a państwo
musiało wziąć na siebie liczne zadania
związane z zapewnieniem przynajmniej
podstawowego bezpieczeństwa w różnych ważnych sferach funkcjonowania
społeczeństwa, w tym bezpieczeństwa
żywnościowego, energetycznego, socjalnego, nie wspominając o bezpieczeństwie publicznym i militarnym12.
Wielkim wyzwaniem dla współczesnego państwa, zwłaszcza państwa
demokratycznego i rozwojowego, jest
poprawa jakości rządzenia, w tym
zwłaszcza wdrażanie zasad dobrego
rządzenia (good governance)13. Jest
to wyzwanie szczególnie ważne i trudne dla krajów postkomunistycznych,
w tym dla Polski. Postęp w reformowaniu państwa i sfery publicznej w tych
krajach przebiega wolniej i z większymi
trudnościami niż przebudowa sfery prywatnej i prywatnej przedsiębiorczości,
opartej na mechanizmie rynkowym.
Występuje tu wiele inercji instytucjonalnej, a także często odczuwany jest
brak odpowiednich koncepcji przebudowy instytucji państwa. Publiczne
zarządzanie i współzarządzanie (public
governance), odnoszące się przede
wszystkim do funkcjonowania państwa
i władzy państwowej, nie ogranicza się
tylko do kwestii budowy i utrzymania
publicznego ładu instytucjonalnego
oraz regulacji sfery publicznej i w jakimś zakresie także sfery prywatnej;
odnosi się również do tej dziedziny,
gdzie państwo jest odpowiedzialne za
wytwarzanie szczególnych dóbr i usług.
Chodzi tu przede wszystkim o dobra
publiczne i niektóre dobra merytoryczne (merit goods). Lista tych dóbr nie jest
stała; zmienia się bowiem wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym. Na
ogół jednak ta lista poszerza się pod
wpływem presji społecznej i w wyniku
wyboru publicznego. W rezultacie tych
tendencji udział państwa w podziale produktu krajowego brutto wzrasta
bądź utrzymuje się na wysokim poziomie. Pojawia się więc pilna konieczność
poprawy skuteczności i efektywności
działania państwa, uzależniona przede
wszystkim od jakości, komplementar-

 rzegląd zagrożeń globalnych i potencjalnych skutków tych zagrożeń prezentuje raport Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk
P
opublikowany w 2015 r. (Kleer, Kleiber 2015).
Kwestii jakości rządzenia, zmieniającej się roli państwa i instytucjonalnych uwarunkowań tych procesów poświęcona jest obszerna praca: „Jakość
rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać?” (Wilkin 2013).
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ności i spójności instytucji tworzących
ład publiczny i podstawy działalności
państwa. Uzasadnione jest twierdzenie,
że w kwestii reformy państwa, zarówno
w Polsce, jak i w wielu innych krajach
postkomunistycznych, mamy niedokończoną transformację systemową
(instytucjonalną), co wymaga jeszcze
wielu działań reformatorskich nakierowanych zwłaszcza na poprawę jakości
instytucji, w tym wzmocnienie podstaw
państwa prawa (Raciborski 2015). Ważnym testem dla postępu transformacji
systemowej w Polsce i w wielu innych
krajach naszego regionu było przyjęcie
ośmiu krajów postkomunistycznych do
Unii Europejskiej w 2004 r. Potwierdzało
to bowiem, że najważniejsze instytucje
leżące u podstaw systemu politycznego
i gospodarczego w tych krajach zostały już zbudowane. Data ta oznaczała
też nowy etap zmian instytucjonalnych
w omawianych powyżej krajach: adaptacji do specyficznego środowiska
instytucjonalnego UE i rozpoczęcia po-
prawy spójności i jakości instytucji,
w tym jakości rządzenia i jakości państwa jako skomplikowanego systemu
instytucjonalnego. Postęp w tym zakresie będzie istotnie wpływać na wielkość
korzyści, jakie mogą dawać integracja
europejska oraz funkcjonowanie w globalnej gospodarce.

Uwagi końcowe
Zainicjowanie procesu integracji europejskiej i rozbudowa instytucji wspólnotowych niezbędnych w osiąganiu kolejnych stadiów tej integracji stwarza nową
sytuację w funkcjonowaniu państw narodowych (państw członkowskich) należących do Unii Europejskiej. Niektóre
zadania i funkcje należące uprzednio do
kompetencji władz państwowych przekazywane są na szczebel wspólnotowy
(UE), pojawiają się nowe instytucje wynikające z potrzeb rozwijającej się integracji, zmienia się relacja między rolą
i kompetencjami władz lokalnych, regionalnych, krajowych i unijnych. Procesowi centralizacji uprawnień decyzyjnych
towarzyszy również proces decentralizacji decyzji. W niektórych sferach zjawisk widzimy wzmocnienie znaczenia
organów wspólnotowych, w innych zaś
wzrasta rola np. władz regionalnych. Odpowiedzi na niektóre wyzwania globalne, jak np. bezpieczeństwo energetyczne czy żywnościowe, oczekiwane są od
całej wspólnoty państw europejskich,
a nie tylko od poszczególnych państw
członkowskich. Coś, co nazywamy instytucjonalną teorią państwa, musi brać
pod uwagę te wszystkie procesy. Integracja europejska, podobnie jak post
socjalistyczna transformacja systemo28

wa, należą do wielkich transformacji czy
wielkich zmian instytucjonalnych. Ich
naukowa analiza i wzbogacanie dzięki
temu dorobku teoretycznego staje się
ważnym wkładem w rozwój ekonomii
instytucjonalnej i ekonomii ogólnej oraz
w poprawę ładu instytucjonalnego państwa, gospodarki i społeczeństwa.
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Wstęp
Każdy system społeczno-gospodarczy wymaga ram, które wyznaczane są
poprzez kompleksową koncepcję ustroju (ładu)1. Ramy i idee ustrojowe pełnią
funkcje swego rodzaju drogowskazu
w kształtowaniu systemu społeczno-gospodarczego, a zarazem wyznaczników polityki społeczno-gospodarczej
i roli państwa. Państwo jako suwerenny
organizm jest bowiem polityczno-instytucjonalną formą organizacji społeczeństwa oraz gospodarki. Poprzez kompleksowo powiązane instytucje państwo
stanowi i egzekwuje prawa na terytorium kraju, mając przy tym uprawnienia
do nawiązywania i realizacji współpracy
z innymi państwami. Fundamentalną
domeną państwa jest tym samym stanowienie ładu społeczno-gospodarczego. Ład taki jest kształtowany przede

1

2

wszystkim poprzez sprawowanie przez
państwo głównych jego funkcji, tj. funkcji regulacyjnej, alokacyjnej, redystrybucyjnej oraz stabilizacyjnej. Funkcje te są
ze sobą silnie sprzężone. W uproszczeniu można stwierdzić, że bez należytego
porządku regulacyjnego, przesądzającego o jakości i skuteczności prawa,
niemożliwe jest efektywne sprawowanie funkcji alokacyjnej, w ramach której rozstrzygane są takie m.in. kwestie,
jak: zakres sfery publicznej i prywatnej
czy zasady kształtowania podaży pieniądza, bezpieczeństwa publicznego
i obronności. Niemożliwa byłaby też
w takich warunkach efektywna realizacja funkcji redystrybucyjnej, w tym egzekwowania ustanowionych podatków
jako podstawy wpływów do budżetu
państwa. To z kolei warunkuje należyte sprawowanie funkcji stabilizacyjnej,

czyli działań państwa na rzecz ograniczania niekorzystnych zjawisk, w tym
zwłaszcza recesji w gospodarce. Zakres
i sposób realizacji wymienionych funkcji państwa charakteryzuje jego model
ustrojowy, determinujący rolę państwa.
Rola ta urzeczywistniana jest poprzez
wyznaczanie obszarów gospodarki
kształtowanych przez rynek z jednej
strony, a państwo z drugiej. I tu spektrum możliwych rozwiązań i proporcji
w obszarze państwo–rynek jest szerokie: od etatyzmu począwszy z regułą
państwa maksimum, poprzez neoliberalną deprecjację roli państwa, z zasadą
państwa minimum, aż po anarchistyczny agoryzm czy minarchizm2. Pomiędzy
tymi skrajnymi rozwiązaniami występuje
wiele pośrednich modeli o zróżnicowanych proporcjach państwo–rynek oraz
zróżnicowanym podejściu do kwestii

W tym punkcie opracowania wykorzystane zostały fragmenty tekstu: E. Mączyńska, „Funkcje państwa w kształtowaniu ładu społeczno-gospodarczego” , rozdz. I (w:) Jarmołowicz W., Piątek D. (red.), „Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
J. Osiński, „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
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proporcji między własnością publiczną i prywatną. Występuje zatem cała
paleta modeli ustroju społeczno-gospodarczego, od nierynkowych modeli
totalitarnych i modeli socjalistycznych
z niewielką, choć zróżnicowaną w poszczególnych krajach rolą wolnego rynku począwszy, na kapitalistycznych modelach demokracji rynkowej kończąc.
To zróżnicowanie jest wyraźne zarówno w ramach kapitalistycznych modeli
demokracji rynkowej, jak i w ramach
modeli nierynkowych, etatystycznych.
Zróżnicowanie jest tak znaczne, że występują nawet metodologiczne problemy z klasyfikacją ustrojowych modeli
gospodarki do określonej grupy. Dotyczy to np. modeli charakteryzujących
niektóre kraje azjatyckie, w tym Chiny.
Występują tu istotne wątpliwości, czy
i w jakim stopniu Chiny z prorynkowymi
przemianami w gospodarce tego kraju
mogą być wciąż traktowane jako gospodarka niekapitalistyczna. Stąd też
intensyfikują się badania i debaty na te
mat modeli ustroju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza w kontekście ich
sprawności oraz roli państwa.
Zgodnie z teorią umowy społecznej
legalna władza państwowa musi wywodzić się od zgody społeczeństwa. Jest
wynikiem umowy społecznej regulującej fundamentalne zasady organizacji
społeczeństwa. Jednak społeczeństwa
mogą być tworzone na różne sposoby
i z wykorzystaniem rozmaitych wzorców i rozwiązań. Ich wynik w opinii Immanuela Wallersteina, ale także innych
badaczy „w znacznej mierze zależy od
politycznych wizji i woli, które dominują
w czasie największych kryzysów tworzących momenty początkowe w historii”3. Według Wallersteina współcześnie
„program ruchów społecznych zakładał
generalnie uzyskanie od państwa trzech
podstawowych gwarancji dla ludności – edukacji, usług medycznych oraz
napływu dochodów przez całe życie
[…]. Państwo gwarantujące takie cele
nazywamy państwem opiekuńczym
(welfare state), którego forma jest teraz
częścią normalnego życia politycznego
praktycznie każdego rządu na świecie,
3

4
5

6
7

nawet jeśli poziom tego, co się oferuje,
jest różny, a co w dużej mierze zależy od
tego, jak bogate jest państwo”4. Wypełnianie tego obowiązku wymaga rozwiązań i narzędzi ustrojowych umożliwiających eliminowanie lub przynajmniej
łagodzenie zagrożeń i barier występujących w rozwoju społeczno-gospodarczym. Narzędzia te powinny być dostosowane do wyzwań wynikających ze
zmieniających się uwarunkowań cywilizacyjno-technologicznych, z przemian
globalnych. Zaś przemiany takie z reguły skutkują rozmaitymi nierównowagami
i napięciami gospodarczymi oraz społecznymi, przejawiającymi się zarówno
w skali krajowej, jak i globalnej.
W związku z tym wciąż aktualne jest
pytanie o rolę państwa w kształtowaniu ładu społecznego. Powstaje pytanie, czy i w jakim stopniu porządek,
ład społeczny ma ustanawiać państwo,
a w jakim stopniu wolny rynek. Jest to
jedna z wysoce spornych kwestii, wciąż
nierozstrzygniętych jednoznacznie ani
w teorii ekonomii, ani w praktyce gospodarczej5.

Agoryzm i minarchizm. Państwo
liberalne i neoliberalne. Państwo
opiekuńcze. Państwo totalitarne
Wachlarz rozmaitych poglądów i ich
odmian na temat roli państwa jest –
jak już wskazano we wstępie – bardzo
szeroki. Począwszy od libertariańskich,
anarchistycznych koncepcji, w których
całkowicie niemalże negowana jest
potrzeba istnienia państwa, poprzez
szeroko charakteryzowane w literaturze
przedmiotu: liberalne koncepcje państwa (w tym Smithowska – klasyczna,
neoklasyczna/neoliberalna i ordoliberalna) oraz koncepcje państwa opiekuńczego, silnie angażującego się w życie
społeczne i gospodarcze, aż po koncepcje totalitarne, maksymalnie etatystyczne, zgodnie z którymi państwo
całkowicie włada organizacją życia społecznego i gospodarczego. Do anarchistycznych koncepcji, w których negowana jest potrzeba istnienia państwa,
należy polityczna doktryna agoryzmu

i minarchizmu, zaliczane do anarchokapitalizmu lub anarchoindywidualizmu.
Ich istotę wyraża m.in. opublikowany po
raz pierwszy w 1980 r. w Los Angeles
„Nowy manifest libertariański” autorstwa amerykańskiego filozofa Samuela
Edwarda Konkina. Zgodnie z koncepcją agoryzmu (nazwa ta nawiązuje do
greckiej agory, czyli otwartego rynku)
rynek nie wymaga żadnych regulacji
urzędowych. Minarchizm oznacza zaś
ultraminimalne państwo z jego rolą ograniczającą się do obrony wolności i własności obywateli. Jednak ochrona taka
byłaby finansowana z dobrowolnych
darowizn i składek, a przy tym gwarantowana tylko tym, którzy je płacą. Taka
koncepcja charakteryzowana jest m.in.
przez amerykańskiego filozofa politycznego Roberta Nozicka w opublikowanej
w 1974 r. w USA książce pt. „Anarchia,
państwo i utopia”6.
Koncepcje libertariańskie (niestety
niekiedy mylone z liberalnymi), w tym
zarówno agoryzm, jak i minarchizm,
stanowią definicyjne założenia, raczej
nieznajdujące potwierdzenia w praktyce żadnego z nowoczesnych państw.
Można to w pewnej mierze potraktować
jako miarę ich użyteczności czy zasadności. Natomiast trzy liberalne koncepcje państwa, tj. klasyczna (Smithowska),
neoklasyczna (neoliberalna), jak i ordoliberalna, znalazły zastosowanie w praktyce, choć w poszczególnych krajach
w różnym zakresie i formach. Dotyczy to
także koncepcji państwa opiekuńczego.
Koncepcje te są szeroko charakteryzowane w literaturze przedmiotu. Stąd też
nie ma tu potrzeby powtarzania tych
charakterystyk. Jednak w tym miejscu
istotne jest zwrócenie uwagi na chaos
definicyjny, jaki nierzadko wkrada się
do dyskusji na ten temat. Pojęcia liberalizmu, neoliberalizmu oraz ordoliberalizmu bowiem bezzasadnie używane są
jako synonimy i wrzucane do jednego
worka pod hasłem liberalizm, w dodatku
bez należytego wyjaśnienia jego treści
i zróżnicowanych odmian7. Jest to tym
bardziej bezzasadne, że doktryna neoliberalna, oparta na fundamencie głównego nurtu neoklasycznej teorii ekonomii, uznawana jest za jedną z głównych

I. Wallerstein, C. Randall, M Michael, G. Derluguian, C. Calhoun, „Czy kapitalizm ma przyszłość?”, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa, 2016,
s. 14.
Jw., s. 33.
Por. m.in. W. Jarmołowicz (red.), „Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji”, Zeszyty Naukowe 230, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 oraz J. Osiński, „Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej”, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2014.
R. Nozick, „Anarchy, State and Utopia”, Basic Book, USA 1974.
Jednym z absurdalnych przykładów ilustrujących stan pojęciowego chaosu jest stwierdzenie znanego publicysty, że pojęcie takie jak „neoliberał” nie
istnieje, bowiem nie zna żadnych neoliberałów, vide: W. Gadomski, „Odpowiedź »neoliberała«”, „Gazeta Wyborcza” 7.08.2011, http://wyborcza.pl/
1,76842,10070363,Odpowiedz__neoliberala_.html (data dostępu: 18.10.2013). Szczegółowo kwestie te przedstawiane są w następujących publikacjach:
E. Mączyńska, P. Pysz, „Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności” (w:) E. Mączyńska, „Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej”, PTE, Warszawa 2013; P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, „Spontaniczne
i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji”, PTE, Warszawa 2014 oraz P. Mirowski, D. Plehwe, „The Road from Mont Pelerin:
The Making of Neoliberalism”, Harvard University Press, 2009.
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przyczyn zapoczątkowanego w 2008 r.,
wciąż jeszcze – moim zdaniem – do końca niezażegnanego, światowego kryzysu
gospodarczego. W jego następstwie cała
ekonomiczna myśl liberalna poddana została (w mediach i częściowo także w literaturze fachowej) generalizującej, niekiedy miażdżącej krytyce. Krytyka ta, choć
dotyczy neoliberalizmu, bezzasadnie
i w wyniku chaosu pojęciowego rozszerzana jest nierzadko na liberalizm w ogóle. To, co odróżnia liberalizm klasyczny
od neoliberalizmu i ordoliberalizmu, to
podjęcie kwestii kształtowania ładu gospodarczego i roli państwa oraz systemu wartości, w tym etyczno-moralnych.
W odróżnieniu od liberalizmu klasycznego i neoliberalizmu, z przyjętym w tych
nurtach założeniem o spontanicznym
kształtowaniu się ładu gospodarczego,
w teorii ordoliberalnej uznawana jest potrzeba wyznaczania przez państwo ram
ustroju społeczno-gospodarczego. Ordoliberalizm bazuje przy tym na założeniu
istnienia odpowiedzialności i etyki u jednostek gospodarujących. Neoliberalizm
i liberalizm klasyczny łączy fundamentalizm rynkowy, czyli założenie, że wolny rynek, mechanizm rynkowy ukształtuje porządek gospodarczy na tyle sprawnie, że
państwo może być sprowadzone do roli
stróża nocnego. Natomiast to, co dzieli
te dwa nurty, to kwestie etyczno-moralne. Cechujące neoliberalizm „wypranie”
z rozważań etyczno-moralnych było następstwem przyjęcia założenia, że wolny
rynek doskonale kwestie te rozwiązuje.
Dotyczy to także spraw społecznych.
W literaturze przedmiotu nie brakuje
krytycznych analiz neoliberalizmu. Zbyteczne byłoby ich powtarzanie, jednak
uwagę zwraca szczególnie krytyczna
ocena neoliberalizmu przez historyka idei
Andrzeja Walickiego, autora książki pt.
„Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii”8. Już sam tytuł wyraża
ostrość oceny, którą Autor podtrzymuje
w innych swoich tekstach, w tym publikacji pt. „Neoliberalna kontrrewolucja”9.
Walicki w odniesieniu do Polski stwierdza, że „padliśmy ofiarą ideologicznej
ofensywy mniejszości dążącej do stałego
mnożenia swych bogactw. Bez względu
na wszystko i kosztem wszystkich. (…)
Słowo »liberalizm« bowiem zawłaszczone zostało u nas przez wyznawców
liberalizmu jednostronnie ekonomicznego, dla którego właściwym podmio8
9
10
11
12
13
14

tem wolności nie jest człowiek, lecz
rynek, demokracja zaś traktowana jest
jako »populizm« próbujący wymusić na
ustawodawcach ograniczenie wolności
rynku w imię respektowania »roszczeń«
i »przywilejów« takich czy innych grup
społecznych – chociażby nawet były to
postulaty społecznie i moralnie mocno
uzasadnione. (…) Celem »liberalizacji«
jest demontaż instytucji liberalnego państwa opiekuńczego, traktowanego bezpodstawnie jako ograniczenie wolności.
Tak jakby wolność możliwa była bez
minimum bezpieczeństwa, jakby sprzyjała jej niepewność jutra, strach i nieustanna rywalizacja z innymi ludźmi. (…)
Myśl »neoliberalna« (w USA nazywana
»neokonserwatywną«) zerwała z troską
o zabezpieczenie równowagi między interesami pracy i kapitału, stała się narzędziem pozbawionej skrupułów ofensywy
kapitału finansowego, pretendującego do
narzucania swych warunków państwom
terytorialnym. (…) Rezultatem tego stał
się, jak wiadomo, kolosalny wzrost nierówności społecznych i kurczenie się klasy średniej, grożące gospodarce świata
brzemienną w skutki destabilizacją”10.
Podobnie krytyczne opinie formułuje też
Andrzej Szahaj11. Zaś Zygmunt Bauman
analizuje te kwestie pod hasłem „Społeczeństwo w stanie oblężenia”12.
Jak dowodzi historia, takie społeczeństwo (społeczeństwo w stanie oblężenia) dotknięte bezrobociem, degradacją
dochodową, przy równoczesnej degradacji dóbr publicznych zagrożone jest
ryzykiem narastania anomii, czyli chaosu w systemie wartości, anarchii lub
ruchów na rzecz państwa totalitarnego.

Potwierdza to chociażby historia hitlerowskich Niemiec czy ZSRR. W systemie totalitarnym państwo ściśle kontroluje wszystkie sfery życia społecznego
i gospodarczego, wykluczając przy tym
poprzez doktrynalizację wszelkie formy
pluralizmu poglądów i wymuszając ich
podporządkowanie centralnej doktrynie
bezwzględnego posłuszeństwa wobec
państwa i jego przywódców.
Przed takim zagrożeniem przestrzega
wielu naukowców m.in. amerykański socjolog, historyk i ekonomista Immanuel
Wallerstein13. Wskazuje on na potrzebę
analiz, pogłębionych refleksji i dyskursu
na temat roli państwa. Ze względu na ponadhistoryczną rangę problemu dyskurs
taki jest ważny zawsze, ale szczególnie w warunkach zagrożenia kryzysem
strukturalnym. A takie zagrożenie obecnie dotyczy wielu krajów, w tym i USA,
i Unii Europejskiej. Mimo takiej sytuacji
wciąż zauważalne jest niedocenianie
występującego w związku z tym ryzyka.
Przy tym według Wallersteina „(…) najbardziej kłopotliwe jest to, że niemal trzydzieści lat po zakończeniu zimnej wojny
stało się niemodne – wręcz niezręczne –
omawianie możliwej przyszłości świata,
a szczególnie perspektyw kapitalizmu”14.
Zarazem Wallerstein obciąża tym nauki
społeczne, zwłaszcza ekonomię neoklasyczną. Ocenia, że: „W ostatnich dzie-
sięcioleciach w polityce i najważniejszych naukach społecznych dominuje
opinia, że nie warto nawet myśleć o jakiejkolwiek większej zmianie strukturalnej. Ekonomia neoklasyczna opiera
swój model na założeniach zasadniczo
niezmiennego wszechświata społeczne-

A. Walicki, „Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii”, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.
A . Walicki, „Neoliberalna kontrrewolucja”, wyd. cyt. „Gazeta Wyborcza”, 29 listopada, 29.11.2013.
A. Walicki, „Neoliberalna kontrrewolucja”, wyd. cyt.
A . Szahaj, „Liberalizm wspólnotowość równość. Eseje z filozofii polityki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
Z. Bauman, „Społeczeństwo w stanie oblężenia”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
I. Wallerstein, wyd. cyt. 2016, s. 8.
Jw., s. 11.
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go (…). Jest to jednak tylko empiryczne
założenie. Pięćsetletnie istnienie kapitalizmu jako systemu nie dowodzi tego, że
będzie trwał wiecznie”15.
Podobnie krytyczne oceny wobec
ekonomii
neoklasycznej
formułuje
Grzegorz W. Kołodko, przedstawiając
zarazem autorską koncepcję ekonomii
nowego pragmatyzmu. To koncepcja
w pewnej mierze przystająca do idei
ordoliberalizmu16. Ordoliberalizm bowiem podobnie jak ekonomia nowego
pragmatyzmu to koncepcje ukierunkowane na ustrój równowagi, na godzenie
interesów ekonomicznych, społecznych
i ekologicznych. To koncepcja, w której uznaje się potrzebę aktywnej roli
państwa w kształtowaniu i harmonizowaniu rozwoju
społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i historycznego oraz
przestrzennego. Kołodko konstatuje, że
„Ograniczanie roli państwa i osłabianie
jego pozycji w ekonomicznej grze (…)
w sposób wyraźny nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu. (…) Podkreślmy
od razu, że nieprawdziwa jest odwrotna supozycja, jakoby zwiększanie roli
państwa i wzmacnianie jego pozycji
w ekonomicznej grze sprzyjało wzrostowi gospodarczemu”17. Kołodko wskazuje, że „państwo nie ma być ani »małe«,
ani »duże«, tylko »sprawne«. Podobnie
naiwnością jest postulowanie państwa
»taniego«. Tani może być barszcz, ale
nie państwo. Ono ma być »efektywne«,
czyli dostarczać swemu społeczeństwu
nieodzownej mu do funkcjonowania
i rozwoju masy dóbr publicznych o określonej jakości. A to kosztuje”18. W odróżnieniu jednak od wykreowanej przed
II wojną światową koncepcji ordoliberalnej, z natury rzeczy zorientowanej na
model państwa narodowego, ekonomia
nowego paradygmatyzmu uwzględnia
kontekst globalny. Jak stwierdza Kołodko: „Chodzi o nieortodoksyjną teorię
ekonomii, a nawet szerzej – teorię nauk
społecznych zorientowaną na praktykę,
czyli w skali makroekonomicznej i społecznej – a w istocie już w skali światowej – na politykę, na globalną strategię
rozwoju sensu largo”19. Potrzebę nowego pragmatyzmu uzasadnia rosnące ryzyko i przejawy kryzysu strukturalnego
w gospodarce globalnej.
15
16
17
18
19

20
21

22
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„Państwo nie ma być
ani »małe«, ani »duże«,
tylko »sprawne«.
Podobnie naiwnością jest
postulowanie państwa
»taniego«. Tani może być
barszcz, ale nie państwo”
Grzegorz W. Kołodko

Kryzys strukturalny i systemowe
niedostosowania
Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki globalnej jest występowanie w niej, i to z coraz większą częstotliwością, różnego rodzaju zakłóceń,
turbulencji i kryzysów. Nieprzypadkowo
też Immanuel Wallerstein wskazuje, że:
„Jawi się na horyzoncie kryzys strukturalny, znacznie większy od ostatniego
kryzysu gospodarczego, który z perspektywy czasu wydaje się jedynie
wstępem do okresu głębszych trudności i zmian”20. Na symptomy kryzysu
strukturalnego wskazują przejawy globalnie naruszonej równowagi w wielu
dziedzinach, od gospodarki począwszy,
a na kwestiach społecznych i politycznych kończąc.
Z wielu badań i analiz wynika, że
jedną z fundamentalnych przyczyn występujących obecnie w gospodarkach
wolnorynkowych dysfunkcji jest przede
wszystkim dokonujący się w wyniku
technologicznej rewolucji informacyjnej
przełom cywilizacyjny, wyrażający się
w wypieraniu wzorca cywilizacji przemysłowej przez wzorzec nowej gospodarki
i nowy, wciąż jeszcze niedodefiniowany jej model. Model ten dotychczas nie
doczekał się jeszcze jednolitej nazwy
i określany jest rozmaicie: jako gospodarka oparta na wiedzy – GOW (co
trudno uznać za określenie fortunne, bo

przecież gospodarka zawsze opiera się
na jakiejś wiedzy), cywilizacja informacyjna, cyfrowa czy wikinomia i inne.
Przechodzenie od wzorca cywilizacji przemysłowej do poprzemysłowej
sprawia, że rozwiązania instytucjonalne
i inne stosowane w polityce społeczno-gospodarczej nierzadko okazują się
nieprzystające do wymogów nowego
wzorca gospodarki, gospodarki opartej na wiedzy. Dochodzi do swego rodzaju regresji kulturowej czy zjawiska
kulturowego zakotwiczenia, zamknięcia. Tego typu opisywany w literaturze
przedmiotu lock-in effect stanowi barierę rozwojową21. Oznacza to, że narzędzia skuteczne w kształtowaniu rozwoju
społeczno-gospodarczego w cywilizacji industrialnej są utrzymywane i nadal
stosowane, mimo zderzenia cywilizacji,
przełomu cywilizacyjnego i przechodzenia do nowej ery. Jednak w warunkach
nowej gospodarki narzędzia te okazują się nie tylko nieskuteczne, ale wręcz
zwiększają ryzyko błędnych decyzji społeczno-gospodarczych, podejmowanych
na różnych szczeblach instytucjonalnych. Dotyczy to także decyzji w sferze
szeroko rozumianego kapitału ludzkiego
i społecznego. Rewolucja cyfrowa przynosi fundamentalne zmiany na rynku pracy, w tym znikanie niektórych zawodów
i miejsc pracy, przy czym dynamika tych
przemian jest tak wielka, że zdaje się
coraz bardziej uprawdopodabniać tezę
Jeremy’ego Rifkina o „końcu pracy”22.
Potwierdzają to też nowsze analizy.
Jeden z badaczy internetu, Raymond
„Ray” Kurzweil, w futurystycznej, dość
przy tym kontrowersyjnej książce pod
znamiennym tytułem „Nadchodzi osobliwość” wskazuje na nieuchronne procesy
zanikania miejsc pracy wskutek rozwoju
sztucznej inteligencji i inżynierii biomedycznej. Kurzweil definiuje ową osobliwość jako „okres w przyszłości, w którym tempo zmian technologicznych
będzie tak szybkie, a jego wpływ tak głęboki, że życie ludzkie zmieni się w sposób nieodwracalny”23. Eksponuje to też
Jeremy Rifkin, rozszerzając swe wnioski o kwestie przyszłości kapitalizmu.
Wskazując na następstwa internetowej
rewolucji, w tym „internetu przedmiotów” (Internet of Things – IoT), i zmniejszania się kosztów transakcyjnych oraz

 w.
J
G.W. Kołodko, „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
G.W. Kołodko, „Wędrujący świat”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 243.
Jw.
G.W. Kołodko, „Świat na wyciągnięcie ręki”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 93, zob. też: M. Bałtowski, „Ekonomia przyszłości. Wokół nowego
pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko”, PWN 2016.
Jw. s. 8
J.T. Hryniewicz, „Stosunki pracy w polskich organizacjach”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 2012 oraz J.T. Hryniewicz, „Polityczny I kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004; także K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), „Wrażliwość
polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej. Implikacje dla polityki regionalnej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 oraz „Reforma Kulturowa
2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian”, KIG, Warszawa 2015.
J. Rifkin, „Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
R. Kurzweil, „Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii”, Kurhaus Publishing 2013, s. 23.
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trzydziestych XX wieku schizofrenię
czającą się w samej naturze systemu kapitalistycznego: dynami
czną przedsiębiorczość stanowiącą
nieodłączną cechę rynków konkuren
cyjnych, zmuszającą do podnoszenia
konkurencyjności i obniżania kosz
tów krańcowych”24.
Z kolei polski badacz cyfryzacji Andrzej Piotr Wierzbicki w publikacji pod
równie znamiennym tytułem „Scenariusz zagłady czy przyszłość pracy
w społeczeństwie informacyjnym?”
dowodzi, że: „To nie sama technika,
ale jej wykorzystanie przez system kapitalistyczny pod hasłem elastycznego rynku pracy (a naprawdę samowoli
pracodawców w ustalaniu warunków
pracy) powoduje przyspieszanie końca pracy: technika daje kapitalistom
możliwość minimalizacji kosztów pracy, zaś ci to skwapliwie wykorzystują,
zwiększając własne zyski, pogłębiając
bezrobocie i nierówności społeczne.
Działo się tak od początków rewolucji
przemysłowej, ale dzisiaj postępuje to
w znacznie większym tempie i skawskutek tego zwiększania się zakresu
nieodpłatnego dostępu do wielu dóbr li”25. Można takie zachowania biznesu
i usług, Rifkin wieszczy zmierzch kapi- potraktować jako jego obronę przed
talizmu. Nowe trendy technologiczne zjawiskami sekularnej stagnacji, do któzapoczątkowują bowiem zupełnie nowe rej nawiązuje też Wallerstein, upatrując
możliwości wykorzystywania potencjalu przyczyny kryzysu strukturalnego wławytwórczego i kapitału społecznego, śnie w długookresowych trendach „sezapoczątkowują zupełnie odmienną od kularnej gospodarki świata, które teraz
dominujących dotychczas modeli biz- bardzo utrudniają kapitalistom nieskońnesowych ekonomię współdzielenia. czoną akumulację kapitału”26.
Natomiast Jerzy Kleer konstatuje, że
Zmienia to nie tylko rolę państwa, ale warunki funkcjonowania przedsiębiorstw obecnie gospodarka światowa funkcjoi ich otoczenie, a także sposób życia nuje w warunkach przesilenia cywilizaludzi i relacje społeczne. Platformy in- cyjnego, sprawiającego, że zderzają się
ternetowe umożliwiają bowiem rozwój ze sobą nieprzystające do siebie systerozmaitych form podejmowania dzia- my, co nie sprzyja wzrostowi gospodarłalności usługowej i wytwórczej, w tym czemu27. Kleer krytycznie ocenia, że „Tedziałalności prosumenckiej, działalno matyka przesilenia cywilizacyjnego czy
ści o niemalże zerowych kosztach krań- przesileń cywilizacyjnych bardzo rzadko
cowych. Pozwala to na rozwój gospo- gości w dyskusji czy narracji naukowej,
darki współdzielenia, określanej nie- a zwłaszcza ekonomicznej”28.
Zarazem jednak badania wykazują,
kiedy jako uberyzacja (w nawiązaniu do
usług transportowych świadczonych że wskazywane natężenie występoprzez firmę UBER), choć nie jest to wania społeczno-gospodarczych dyszanych z rewolucją cyfrookreślenie w pełni przystające do za- funkcji zwią
kresu nowych zjawisk. Rifkin przypo- wą i przesileniem cywilizacyjnym jest
mina zarazem, że: „Zarówno Lange, zróżnicowane między poszczególnymi
jak i Keynes przewidzieli już w latach krajami i zróżnicowane w zależności
24

25

26
27
28

29
30

31

od przyjętego modelu ustrojowego.
Wskazuje to zatem na możliwość ograniczania tych niesprawności poprzez
dostosowania rozwiązań kształtujących model ustroju społeczno-gospodarczego do współczesnych wymogów
cywilizacyjnych. Wiąże się to ściśle
z wszystkimi wcześniej wymienionymi funkcjami państwa. I w tym sensie
bezzasadne jest przeciwstawianie państwa rynkowi. Zwraca na to uwagę m.in.
Ignacy Sachs: „W trwających obecnie
dyskusjach o roli państwa stawia się,
z różnych powodów, niewłaściwe pytania. Punktem wyjścia dyskusji jest przeciwstawienie państwa i rynku, podczas
gdy każdy rynek musi być regulowany
przez państwo, szczególnie jeżeli się
chce, by gospodarka rynkowa pełniła
też funkcje społeczne. Krytyka etatyzmu stawiając słuszne zarzuty nadużyć
i zbiurokratyzowania upraszcza problem rzucając hasło: »mniej państwa«,
podczas gdy rzecz polega na tym, żeby
państwo było bardziej skuteczne, a tym
samym kosztowało mniej”29. Podobne
opinie formułuje uhonorowany Nagrodą
Nobla Edmund Phelps, podkreślając,
że „żaden rynek nie może długo istnieć
bez wsparcia będących jego podstawą
instytucji publicznych. W warunkach
terenowych instytucje publiczne i prywatne nie istnieją w odizolowanych
światach, ale często są wymieszane
i wzajemnie od siebie zależne”30.
Głęboko osadzone w analizie statystycznej krytyczne oceny wynikają też
z badań przedstawionych w książce
Thomasa Piketty’ego pt. „Kapitalizm
XXI wieku”31. Zdaniem Piketty’ego przy
utrzymaniu obecnych zasad podziału
jedyną drogą przywracania równowagi
będą kryzysy lub wojny.
Wskazuje to na wagę i skalę problemu. Jak zauważa Rifkin, w wyobrażeniu
skali czekających globalnych przeobrażeń może pomóc przypomnienie „destrukcyjnych zmian, jakie towarzyszyły
przejściu od gospodarki feudalnej do
wczesnośredniowiecznej
gospodarki
rynkowej, a następnie wolnorynkowego kapitalizmu”. Według Rifkina obecnie „paradygmat zmienia się znowu,
tym razem z rynku kapitalistycznego na

 . Rifkin, „Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu”, Studio Emka, WarJ
szawa 2016, s. 15.; J.M. Keynes, „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, O. Lange, „Dzieła.
Kapitalizm”, t. 1, PAN-PWE, Warszawa 1973.
A .P. Wierzbicki, „Scenariusz zagłady czy przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym?”, Biuletyn PTE 2015, nr 2, s. 103–106. Autor ten wskazuje,
że po trzech pierwszych falach rewolucji informacyjnej (komputerów osobistych, telefonii komórkowej i internetu) zarysowują się już przejawy trzech
następnych (bardziej powszechnego wykorzystania robotów, inżynierii wiedzy zwanej popularnie sztuczną inteligencją, inżynierii biomedycznej).
I. Wallerstein wyd. cyt., s. 29–30
J. Kleer, „Cywilizacje i ich przesilenia”, Studia Ekonomiczne INE PAN 2016, nr 1, wyd. cyt. 135-153.
J. Kleer, „Cywilizacje i ich przesilenia”, Studia Ekonomiczne INE PAN 2016, nr 1 oraz J. Kleer, „Dobra publiczne wczoraj – dziś – jutro”, PTE, Warszawa
2016, s. 173–178.
I. Sachs, „W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju”, „Gospodarka i Przyszłość”, nr 1–4, Warszawa 1996, s. 47 i 48.
E. Phelps, „Praca za płacę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać”, Wyd. Kurhaus Publishing 2013, s. 20.
T. Piketty, „Capital in the Twenty–First Century”, Cambridge, MA, Belknap Press, 2014.
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wspólnotę współpracy”32. Nie oznacza
to wszak, wbrew temu, co zapowiadał
Rifkin w książce „Koniec pracy. Schyłek
siły roboczej na świecie i początek ery
postrynkowej”, zaniku rynku. Zarówno
bowiem rynki jak i praca zarobkowa
„istniały na długo przed kapitalizmem,
a równowaga społeczna osiągana na
podstawie działania rynków, prawie na
pewno przetrwa kapitalizm”33. Długo
przed kapitalizmem istniały też państwa. Choć globalizacja uszczupla role
państw narodowych, przenosząc część
ich domeny na szczeble ponadnarodowe, to jednak można zakładać, że struktury ponadnarodowe nie wyprą państw
narodowych, nie mogą bowiem sprostać potrzebom i specyfice każdego
z krajów, z ich specyficznymi uwarunkowaniami kulturowymi, historycznymi,
gospodarczymi i in.
Choć reprezentanci idei państwa minimum, a zwłaszcza monarchiści, nawiązują do sentencji Thomasa Jeffersona,
zgodnie z którą, ten rząd jest najlepszy,
który ma najmniej do zarządzania, to jednak można sądzić, że Jefferson, mówiąc
o ograniczaniu zarządzania, miał na uwadze przede wszystkim sprawne państwo,
nie państwo minimum, lecz państwo
optimum, tj. dostosowane do zmieniającego się otoczenia i idących w ślad za
tym zmianami potrzeb społecznych.
Niewątpliwie rola państwa będzie podlegać ewolucyjnym zmianom wraz z ewolucją kapitalizmu i jego odmian, co nie
wyklucza wieszczonej przez Wallersteina
„śmierci kapitalizmu”. Jak bowiem wynika z historii „kapitalizm (…) jest jedynie
szczególnym rodzajem historycznej konfiguracji rynków i struktur państwowych,
w których prywatny zysk gospodarczy
osiągany niemal każdymi środkami jest
najwyższym celem i miarą sukcesu. Inna
i przynosząca więcej satysfakcji organizacja rynków i społeczeństwa ludzkiego
może będzie możliwa”34.

Zakończenie
Chyba nigdy wcześniej dyskurs na
temat roli państwa i ustroju społeczno-gospodarczego nie miał tak globalnego znaczenia jak obecnie. Rangę
dyskursu wyznaczają nie tylko doświadczenia wynikające z kryzysu globalnego, ale przede wszystkim przejawy
kryzysu strukturalnego. Rozległość

„Ponowne ustanowienie

ładu społecznego w samym
środku ekstremalnego
konfliktu może się odbyć
na wzór podobny do
faszystowskiego lub też na
znacznie szerzej zakrojony
wzór demokratyczny”
Immanuel Wallerstein

i głębia kryzysowych zjawisk wskazują na złożoność przyczyn, a zarazem
destruktywność oznaczającą burzenie
dotychczasowych wzorców. Oznacza
to bowiem bolesne zakwestionowanie
zasad leżących u podstaw istniejących
modeli gospodarczych i społecznych,
jak również towarzyszących im systemów wierzeń i usprawiedliwiających je
sposobów widzenia świata35. Zmiany
wymusza rewolucja cyfrowa z jej potencjałem technologii cyfrowych. Umożliwiają one rozwój globalnych powiązań
horyzontalnych, sprzyjających większej
swobodzie, wolności i decentralizacji
działalności oraz jej delokalizacji, co
stanowi istotne wyzwanie i szanse dla
władz lokalnych w sferze pozyskiwania
przedsiębiorców dla regionu. Zarazem
technologie informacyjne ograniczają
wady powiązań wertykalnych, opartych
na rozmaitych podległościach biznesowych (pojawia się nawet w związku
z tym pojęcie kapitalizmu wertykalnego i horyzontalnego). W opartej na
internecie gospodarce zacierają się
bowiem granice między sektorami i instytucjami, co wymusza odchodzenie
od hierarchicznego modelu powiązań
wertykalnych i fundamentalnych zmian
systemu wartości i kultury politycznej,
co zarazem sprzyja transparentności,
demokratyzacji, efektywności i szybkości podejmowania decyzji.
Potencjał
technologii
cyfrowych
sprawia, że zwiększają się możliwości

dostosowań roli państw do wyzwań
globalnych i specyfiki krajów. Zdaniem
Wallersteina jest możliwe, „że z tej przemiany powstaje kilka systemów-światów”36. Zatem „technologia proponuje
– ludzkość dysponuje”. Stąd też trudno
nie zgodzić się z tezą Wallersteina, że:
„Świat staje przed wyborem strukturalnie rozbieżnych szans. Przełomy stają
się możliwe, gdy wystarczające wsparcie i uwaga publiczna zwrócona jest na
myślenie i dyskutowanie na temat alternatywnych zamiarów”37.
Przełom jest prawdopodobny, zwłaszcza zważywszy na szeroki zasięg i następstwa, obejmującej wszystkie kontynenty, rewolucji informacyjnej. Mimo to
stanowcze wyrokowanie kierunków tych
przemian byłoby nieuprawnione, tym
bardziej że jak przypomina Wallerstein:
„Dwudziestowieczni myśliciele i przy-
wódcy polityczni wszystkich opcji mylili
się w swoim ideologicznym przeświadczeniu, że do przyszłości prowadzi tylko
jedna droga: tak przekonywali i narzucali
innym to przekonanie zagorzali obrońcy
kapitalizmu, komunizmu i faszyzmu”38.
Zarazem jednak Wallerstein przestrzega, że: „Ponowne ustanowienie
ładu społecznego w samym środku
ekstremalnego konfliktu może się odbyć na wzór podobny do faszystowskiego lub też na znacznie szerzej zakrojony wzór demokratyczny”39.
Stąd też trudno nie zgodzić się ze znamiennym tytułem publikacji Zbigniewa
Madeja: „Megasystemy są śmiertelne”
i z zawartą tam tezą, że „historię piszą
przyszłe pokolenia i one ustalą cezurę
między kapitalizmem a jakąś formacją
postkapitalistyczną. My współcześni
możemy twierdzić, że wprowadzamy
w życie kolejny model kapitalizmu, ale
przyszli znawcy problemu mogą przecież zastanawiać się, czy miał on już
jakieś cechy postkapitalistyczne, lub
będą zdecydowanie twierdzić, że był
właśnie taki. Podobnych zdarzeń było
już niemało. Przecież dopiero w czasach nowożytnych ustalono cały łańcuch wielkich formacji ustrojowych
nazywanych ostatnio megasystemami.
Przez wieki całe ludzie żyli we wspólnotach rodowych, później w niewolnictwie i feudalizmie, nie stosując tych
nazw i nie wbijając słupów granicznych.
Z kapitalizmem było podobnie”40. Madej

 . Rifkin, „Społeczeństwo…”, wyd. cyt. s. 35.
J
I. Wallerstein, wyd. cyt. s. 14.
34
Jw., s. 15.
35
J. Rifkin, „Społeczeństwo…”, wyd. cyt. s. 35.
36
I. Wallerstein, wyd. cyt. s. 13.
37
Jw., s. 15.
38
I. Wallerstein, wyd. cyt., s. 13–14.
39
I. Wallerstein, wyd. cyt., s. 11.
40
Z. Madej, „Megasystemy są śmiertelne” (w:) „Kryzysy systemowe”, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
PAN, Warszawa 2013, s. 183.
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zauważa przy tym, że jeszcze w 1848 r.,
czyli w roku opublikowania przez Marksa i Engelsa „Manifestu komunistycznego” i po ponad 100 latach od początku
pierwszej rewolucji przemysłowej oraz
prawie 80 latach po opublikowaniu
przez Adama Smitha „Bogactwa narodów”, nie stosowano, nie znano pojęcia kapitalizm. Upowszechnił je Werner
Sombart, dopiero w drugiej dekadzie
XX w. Nie używał go nawet Karol Marks,
choć swe główne dzieło zatytułował
znanym od czasów Cesarstwa Rzymskiego słowem „kapitał”. Pisał tam o kapitalistycznym sposobie produkcji. Jest
zatem rzeczą naturalną, że kierunki rozwiązań, w tym rozwiązań ustrojowych,
w tym roli państwa, choć intensywnie
dyskutowane, wciąż pozostają w sferze pytań otwartych i niedodefiniowań.
Stąd potrzeba nieustannych badań
i analiz tej problematyki.
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Biuletyn PTE nr 3/2016 – numer specjalny

Lista laureatów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
MIEJSCE

LICZBA PUNKTÓW

NAZWISKO
I IMIĘ

1

Kramarz Nikodem

VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bydgoszcz

20

12

41

35

108

2

Kamiński Rafał

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

20

9

44

31

104

3 Smółka Julian

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie

Kraków

20

11

39

34

104

4 Grohmann Jakub

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

17

10

41

34

102

5 Gadomska Oliwia

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

18

9

42

32

101

6 Glinicki Piotr

V Liceum Ogólnokształcące im. J. Poniatowskiego w Warszawie

Warszawa

18

10

46

25

99

7 Kowalczyk Krzysztof

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

18

8

40

33

99

8 Kruk Juliusz

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

17

7

40

35

99

9 Piątek Wojciech

Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wrocław

24

7

41

26

98

Opole

23

5

38

32

98

Warszawa

20

8

43

26

97

Zielona
Góra

18

8

39

32

97

Kraków

14

11

37

35

97

Bydgoszcz

17

10

37

32

96

Kraków

21

8

34

32

95

Warszawa

18

3

40

32

93

Wrocław

18

4

39

32

93

Opole

18

8

46

20

92

19 Maślakiewicz Wojciech V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

18

1

43

30

92

20 Kosmala Zuzanna

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

17

9

38

28

92

21 Pięta Janusz

Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wrocław

18

8

37

29

92

22 Foremski Maciej

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

Bydgoszcz

22

6

31

33

92

23

III Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
w Katowicach

Katowice

13

8

40

30

91

24 Brachaczek Paweł

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Katowice

14

8

39

30

91

25 Czajkowski Filip

IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku

Białystok

19

5

39

28

91

26 Kanas Tomasz

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

13

3

42

31

89

Warszawa

17

5

40

27

89

Zielona
Góra

18

7

35

29

89

10 Kulbacki Michał
11 Kołek Jakub
12 Wilk Tomasz

SZKOŁA

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej
w Opolu
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich
w Zielonej Górze

13 Karpisz Przemysław

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

14 Grabowicz Konrad

VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

15 Włoch Patryk

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Poniatowskiego
w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
17 Hołownia Aleksandra
we Wrocławiu
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej
18 Rogowski Radosław
w Opolu
16 Chrzan Rafał

Uchnast Dominik

27 Lipień Oskar
28 Kuczak Tomasz

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117
im. M. Kopernika w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze

OKRĘG

CZĘŚĆ PISEMNA
pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
tes
towe

Część
Ogółem
ustna

29 Abramowski Jan

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

15

10

37

26

88

30 Rajtarski Krzysztof

IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku

Białystok

20

6

36

26

88

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) decydują w kolejności: a) liczba punktów uzyskanych z testu, b) liczba punktów uzyskanych za zadanie analityczne, c) liczba
punktów uzyskanych za pytanie ogólne nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, d) 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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LICZBA PUNKTÓW
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CZĘŚĆ PISEMNA

OKRĘG

pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
testowe

Część
Ogółem
ustna

31 Bartela Mateusz

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu

Opole

21

1

31

35

88

32 Mróz Sandra

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze

Zielona Góra

17

4

34

32

87

33 Kasprzyk Karolina

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

19

8

28

32

87

Warszawa

17

9

36

23

85

Warszawa

18

3

35

29

85

Warszawa

19

5

34

27

85

34 Kudaj Piotr
35 Bens Katarzyna
36 Lipski Tymoteusz

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117
im. M. Kopernika w Warszawie
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie

37 Więch Marcin

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie

Wrocław

16

8

34

26

84

38 Kręcioch Karolina

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

22

1

32

29

84

Kraków

19

4

30

31

84

Warszawa

16

0

37

30

83

Poznań

17

6

36

24

83

Warszawa

15

4

34

30

83

Warszawa

20

2

34

27

83

Kraków

17

7

31

28

83

39 Sarkowicz Wiktor
40 Piesio Paulina
41 Mucha Maciej
42 Rudniak Piotr
43

Odziemkowski
Aleksander

44 Ostrzołek Mikołaj

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego
w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. P. Jasienicy
w Warszawie
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
w Krakowie

45 Papliński Krzysztof

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

16

10

29

28

83

46 Kmieć Magdalena

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117
im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

20

1

34

27

82

47 Gotlib Jakub

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

16

2

35

28

81

48 Okuła Robert

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Gdańsk

16

2

34

29

81

49 Blocher Krzysztof

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

19

5

31

25

80

Warszawa

15

4

33

26

78

Zielona Góra

18

4

32

24

78

Lublin

17

7

30

23

77

Częstochowa

16

2

34

24

76

Lublin

17

5

33

21

76

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Warszawa

19

2

32

19

72

III Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach
XV Liceum Ogólnokształcące im. N. Żmichowskiej
w Warszawie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
w Warszawie

Katowice

15

8

29

19

71

Warszawa

15

2

34

n.d.

51

Warszawa

16

1

34

n.d.

51

59 Pyra Michał

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

13

5

33

n.d.

51

60 Schmidt Hubert

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu

Poznań

15

3

33

n.d.

51

61 Krasiński Piotr

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

Bydgoszcz

16

2

33

n.d.

51

Wojciechowski
62
Maciej

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu
Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK Gimnazjum
i Liceum Akademickie w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej
we Wrocławiu

Opole

13

7

31

n.d.

51

Bydgoszcz

19

3

29

n.d.

51

Wrocław

19

4

28

n.d.

51

50 Miłosz Marcin
51 Rąk Adrian
52 Jawor Radosław
53 Urbanowicz Filip
54 Tokarz Jakub
55 Skręta Michał
56 Olszewski Patryk
57 Wiśniewski Damian
58 Jesionek Julia

63 Ciepliński Piotr
64 Solecki Tymon

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej
w Warszawie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego
w Lublinie
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LICZBA PUNKTÓW
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I IMIĘ

SZKOŁA

OKRĘG

CZĘŚĆ PISEMNA
Część
ustna

pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
testowe

Bydgoszcz

18

9

24

n.d.

51

Łódź

16

1

33

n.d.

50

Rzeszów

17

8

25

n.d.

50

Warszawa

14

3

32

n.d.

49

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

14

5

30

n.d.

49

Katowice

15

4

30

n.d.

49

Balabanov
71
Aleksander

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie

Warszawa

18

2

29

n.d.

49

72 Madej Mikołaj

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

13

2

33

n.d.

48

Warszawa

15

2

31

n.d.

48

Warszawa

17

2

29

n.d.

48

Katowice

13

4

30

n.d.

47

Gdańsk

16

4

27

n.d.

47

VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie
66 Dolecińska Dagmara
Trybunalskim
Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Hetmana Tarnow67 Dziwińska Patrycja
skiego w Tarnobrzegu
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
68 Ziarno Jerzy
w Warszawie
65 Szczukowska Emilia

69 Antosiuk Marcin
70 Mrowiec Marcin

73 Gajda Marta
74 Jakaczyński Jan
75 Szafarz Mateusz
76 Grzonka Oliwer

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego
w Warszawie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego
w Warszawie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, II Liceum
Ogólnokształcące w Gliwicach
III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

Ogółem

77 Skrzynecki Maciej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

Wrocław

11

10

26

n.d.

47

78 Lis Wiktoria

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
w Poznaniu

Poznań

18

3

26

n.d.

47

79 Kozak Jakub

V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Gdańsku

Gdańsk

12

10

25

n.d.

47

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
80 Kłosowska Karolina
w Warszawie

Warszawa

19

5

23

n.d.

47

81 Doligalska Alicja

Bydgoszcz

13

3

30

n.d.

46

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

82 Płóciennik Kamil

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

15

1

30

n.d.

46

83 Drost Mateusz

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni

Gdańsk

15

2

29

n.d.

46

84 Sochacka Weronika XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

18

2

26

n.d.

46

Kowalska
85
Aleksandra

Warszawa

15

6

25

n.d.

46

Warszawa

15

1

29

n.d.

45

Opole

18

0

26

n.d.

44

Bydgoszcz

14

11

19

n.d.

44

Gdańsk

14

6

23

n.d.

43

Warszawa

20

2

21

n.d.

43

Gdańsk

14

1

27

n.d.

42

Poznań

15

0

27

n.d.

42

Opole

10

7

25

n.d.

42

Warszawa

16

1

25

n.d.

42

Warszawa

16

2

24

n.d.

42

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117
im. M. Kopernika w Warszawie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnic87 Potwora Michał
kiej w Opolu
88 Warmbier Jarosław Technikum nr 2 w Tucholi
86 Konior Adriana

95 Łukasik Antoni

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni
IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej
w Warszawie
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni
Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny
w Poznaniu
Publiczne Technikum nr 3 im. gen. S. Roweckiego „Grota”
w Opolu
XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego
w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

96 Ziemkiewicz Kinga

Technikum nr 5 w Świdnicy

Wrocław

18

2

22

n.d.

42

97 Bagieński Albert

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego
w Krakowie

Warszawa

15

2

24

n.d.

41

Kraków

17

2

20

n.d.

39

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie

Kraków

17

1

18

n.d.

36

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej
w Opolu

Opole

14

2

17

n.d.

33

89 Wołodko Piotr

Michorowska
90
Michalina
91 Fic Małgorzata
92 Klimas Tomasz
93 Skrobek Sandra
94 Duthel Jan

98 Gorczyca Michał
99 Książek Dawid
100 Krukowski Marcin
38

Biuletyn PTE nr 3/2016 – numer specjalny

Lista najlepszych szkół XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
NAZWA SZKOŁY

KOMITET OKRĘGOWY

LICZBA
LICZBA
LAUREATÓW FINALISTÓW
2

IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku

Białystok

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

Bydgoszcz

VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bydgoszcz

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

Bydgoszcz

Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Bydgoszcz

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

Bydgoszcz

Technikum nr 2 w Tucholi

Bydgoszcz

1

Częstochowa

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Gdańsk

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

V Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Gdańsku

Gdańsk

III Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

Katowice

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach

Katowice

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Katowice

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Katowice

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie

Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie

Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Kraków

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Kraków

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

1
2

1
1
1

1

2
1

3
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
5

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

1

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

2

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie

Lublin

1

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Łódź

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu

Opole

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu

Opole

1

Publiczne Technikum nr 3 im. gen. S. Roweckiego „Grota" w Opolu

Opole

1

Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Poznań

3

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

1

Zespół Szkół Społecznych nr 1 im. Jana Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Rzeszów

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

1
2

3

1
1

2

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego w Warszawie

Warszawa

1

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. P. Jasienicy w Warszawie

Warszawa

1

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Warszawa

1

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

3

Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

Warszawa

V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

Warszawa

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

Warszawa

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

XV Liceum Ogólnokształcące im. N. Żmichowskiej w Warszawie

Warszawa

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Warszawie

Warszawa

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

1

3

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Warszawa

1

5

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117 im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

1

3

1
2
3
3

2
1
1

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie

Wrocław

1

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze

Wrocław

1

Technikum nr 5 w Świdnicy

Wrocław

Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wrocław

2

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

1

Wrocław

1

1

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

1

1

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Zielona Góra

1

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Zielona Góra

1 39
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Zestaw pytań z zawodów

I stopnia (szkolnych)
XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym – wybierz
JEDEN z dwóch podanych poniżej tematów. (0–25 pkt)
Temat 1: Omów przyczyny ubóstwa i sposoby jego pomiaru (0–15
pkt). W jaki sposób przeciwdziała się temu zjawisku w Polsce? (0–10
pkt)
Przykładowy schemat odpowiedzi:
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1. Definicja ubóstwa
2. Przyczyny zróżnicowania dochodowego gospodarstw domowych
3. Cechy ubogich gospodarstw domowych
4. Pomiar ubóstwa – wskaźniki i linie ubóstwa
Część praktyczna (0–10 pkt)
1. Zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce
2. Zakres i głębokość ubóstwa w polskim społeczeństwie
3. Rola polityki państwa w ograniczeniu ubóstwa
4. Polityka społeczna w Polsce wobec zjawisk wykluczenia
społecznego i ubóstwa – podmioty, instrumenty
Temat 2: Omów teoretyczne determinanty rozwoju ekonomicznego
i jego główne bariery w krajach rozwijających się (0–15 pkt). Przedstaw, jakie społeczno-gospodarcze konsekwencje ma zróżnicowanie
poziomu rozwoju krajów dla aktualnej sytuacji w Europie. (0–10 pkt)
Przykładowy schemat odpowiedzi:
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1. Rozwój ekonomiczny a wzrost gospodarczy
2. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w ujęciu wybranych
modeli
3. Specyfika krajów rozwijających się
4. Bariery ekspansji gospodarczej krajów rozwijających się
Część praktyczna (0–10 pkt)
1. Międzynarodowa analiza porównawcza zróżnicowania poziomu rozwoju gospodarczego
2. Wyzwania związane z zapewnieniem stabilności euro
3. Polityka spójności ekonomicznej państw Unii Europejskiej
4. Dylematy polityki społecznej w dobie wielkich migracji
5. Globalizacja a rynek pracy w Europie
II. Zadanie z podstaw ekonomii (0–15 pkt)
X, Y – produkty; U1, U2 i U3
– krzywe obojętności; LB1
i LB2 – linie ograniczenia
budżetowego; pkt A–F
– koszyki dóbr.
Korzystając z zamieszczonego obok rysunku:
1. Wskaż punkt równowagi konsumenta, jeśli jego
dochód wyznacza linię
ograniczenia budżetowego
LB1. (2 pkt)
Równowagę konsumenta dla
linii ograniczenia budżetowego LB1 określa pkt D, ponieważ położony jest on na najwyżej położonej, spośród dostępnych dla konsumenta, krzywej obojętności.
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2. Podaj, ile wynosi cena dobra X, jeśli wiemy, że tygodniowy
dochód konsumenta to 88 zł, a cena dobra Y to 4 zł. (3 pkt)
Cena dobra X wynosi 8 zł. Na przykład dla pkt A konsument nabywa 18 szt. produktu Y i 2 szt. produktu X. A zatem na zakup
produktów Y wydaje on 72 zł (18 szt. × 4 zł), więc na zakup 2 szt.
produktu X pozostaje mu 16 zł.
3. Wyjaśnij pod wpływem jakiego czynnika nastąpiło przesunięcie linii ograniczenia budżetowego z LB1 do LB2 i – jeśli to
możliwe – określ liczbowo tę zmianę. (3 pkt)
Przesunięcie linii ograniczenia budżetowego z LB1 do LB2 mogło
nastąpić pod wpływem wzrostu dochodu realnego konsumenta –
nastąpił albo wzrost dochodu nominalnego o 40 zł, czyli o około
45,5% (przy niezmienionych cenach) albo jednoczesny spadek
cen produktu X i Y o około 31,3% (przy niezmienionym dochodzie
nominalnym).
4. Analizując zmianę położenia punktów równowagi konsumenta
na liniach ograniczenia budżetowego LB1 i LB2, określ charakter
dobra X i Y dla konsumenta. Odpowiedź krótko uzasadnij. (3 pkt)
Analiza zmiany położenia punktów równowagi konsumenta na liniach
ograniczenia budżetowego LB1 i LB2 pozwala stwierdzić, że oba produkty są dla konsumenta dobrami normalnymi – wzrost dochodu
realnego spowodował wzrost konsumpcji produktów X i Y. Bardziej
szczegółowa analiza pozwala stwierdzić, że produkt X dla konsumenta
ma charakter dobra podstawowego (wzrost konsumpcji o 33,3% przy
wzroście dochodu o około 45,5%), a produkt Y to dobro luksusowe
(wzrost konsumpcji o 60% przy 45,5% wzroście dochodu).
5. Rząd w ramach wsparcia najuboższych konsumentów rozważa wprowadzenie nieodpłatnych i niewymienialnych na gotówkę bonów pozwalających na zakup 6 szt. dobra X. Zakładając, że rozpatrywany konsument kwalifikuje się do objęcia
wyżej wskazanym programem, przedstaw na rysunku schematycznie (nie zachowując skali), jak zmieniłoby się położenie linii
ograniczenia budżetowego (względem LB2). (4 pkt)
Nowe położenie linii ograniczenia budżetowego konsumenta zostało oznaczone na rysunku jako LB.
III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [X] przy prawi
dłowej odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie
testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda zmiana odpowiedzi w pyta
niach testowych traktowana jest jako odpowiedź błędna. Odpo
wiedzi zaznaczone ołówkiem nie są punktowane. (0–60 pkt)
1. W pewnym mieście pomimo wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej ludzie korzystają z niej rzadko, dojeżdżając wszędzie
prywatnymi samochodami. Ten przykład:
[ ] wskazuje na nieracjonalność jednostek
[ ] przeczy prawu popytu
[ ] potwierdza, że inercja jest silniejsza od wartości pieniądza
[ X ] może oznaczać, że większość ludzi myśli ekonomicznie, przeprowadzając analizę korzyści i kosztów
2. Susza w Afryce Zachodniej bez wątpienia spowoduje katastrofalny spadek dochodów plantatorów kakao. To stwierdzenie:
[ X ] ma charakter pozytywny i jest prawdziwe
[ ] ma charakter pozytywny i jest nieprawdziwe
[ ] ma charakter normatywny i jest prawdziwe
[ ] ma charakter normatywny i jest nieprawdziwe
3. W obiegu okrężnym w gospodarce na rynku czynników
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wytwórczych:
[X]g
 ospodarstwa domowe sprzedają czynniki wytwórcze
przedsiębiorstwom
[ ] przedsiębiorstwa

sprzedają czynniki wytwórcze
gospodarstwom domowym
[ ] przedsiębiorstwa udzielają pożyczek gospodarstwom domowym
[ ] gospodarstwa domowe kupują dobra i usługi od przedsiębiorstw
4. Które z poniższych stwierdzeń odnosi się do krótkiego okresu?
[ X ] w odpowiedzi na wzrost zamówień pracownicy walcowni stali
pracują w nadgodzinach
[ ]p
 od Poznaniem powstały cztery nowe firmy produkujące gry
komputerowe
[ ] z uwagi na dużą konkurencję liczba producentów ogórków
spadła o 4%
[ ] fi rma z Ełku skonstruowała nowy rodzaj pociągu, który może
osiągnąć prędkość 200 km/h
5. W miarę wzrostu dochodu konsumenta:
[ ] spada podaż dóbr podrzędnych
[ ] wzrasta podaż dóbr normalnych
[ X ] wzrasta popyt na dobra podstawowe
[ ] wzrasta popyt na wszystkie dobra
6. W krótkim okresie w przedsiębiorstwie działającym na rynku konkurencji doskonałej wielkość produkcji zapewniającej maksymalny zysk lub minimalną stratę jest wyznaczona przez:
[ ] przecięcie krzywej popytu z krzywą przeciętnego kosztu całkowitego
[ ] maksimum produktu przeciętnego
[ ]p
 rzecięcie krzywej przeciętnego kosztu całkowitego i krzywej
przychodu krańcowego
[X]m
 aksymalną odległość pomiędzy krzywą przychodu całkowitego a krzywą kosztu całkowitego
7. Istotna różnica pomiędzy firmą działającą na rynku konkurencji
monopolistycznej a firmą działającą w warunkach monopolu polega na tym, że:
[ ] pierwsza z nich ma doskonale elastyczną krzywą popytu
[ X ] pierwsza z nich w długim okresie nie może produkować
przy minimalnych kosztach przeciętnych
[ ] druga z nich ma doskonale nieelastyczną krzywą popytu
[ ] druga z nich nie dąży do maksymalizacji zysku
8. W krótkim okresie monopolista absolutny:
[ ] zawsze osiąga dodatni zysk ekonomiczny
[ ] zawsze osiąga przynajmniej zysk normalny
[ ] zawsze przynosi straty
[X]m
 oże albo osiągać zysk normalny lub ekonomiczny,
albo przynosić straty
9. Jak brzmi podstawowy argument za występowaniem nierówności
dochodowych?
[ ] istnienie ludzi bogatych poprawia sytuację na rynku pracy, ponieważ liczebność tej grupy jest mniejsza niż osób niezamożnych
[X]n
 ierówności dochodowe są kluczowe dla zachowania motywacji i stanowią „wynagrodzenie” za zróżnicowaną produktywność ludzi
[ ] występowanie grupy osób bardzo zamożnych jest pożądane
z uwagi na ich oddziaływanie na wzorce konsumpcyjne w całym
społeczeństwie
[ ] zakupy dużej ilości dóbr luksusowych przez bogatych, poprzez
efekt ekonomii skali, prowadzą do stopniowego obniżenia cen
tych dóbr, dzięki czemu mogą sobie na nie pozwolić również
osoby mniej zamożne
10. Produkt krajowy brutto prezentuje zagregowaną wartość wytworzonych dóbr i usług finalnych wyrażoną w:
[ ] procentach
[ ] punktach procentowych
[ ] jednostkach naturalnych
[ X ] walucie danego kraju
11. Jeśli w kraju występuje deflacja, to:
[ ] wszystkie ceny spadają, choć w różnym tempie
[ ] wszystkie ceny spadają w tym samym tempie
[ X ] przeciętny poziom cen obniża się, choć niektóre ceny rosną
[ ] dochody realne gospodarstw domowych spadają
12. Przyjmuje się, że wartość krańcowej skłonności do oszczędza-

nia gospodarstw domowych wynosi:
[ ] mniej niż 0
[ X ] od 0 do 1
[ ] więcej niż jeden
[ ]d
 owolną wartość dodatnią, ale zawsze nie większą niż wartość
krańcowej skłonności do konsumpcji
13. Jeśli w gospodarce, która znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia, nastąpi spadek zagregowanego popytu, to zgodnie z:
[ X ] ekonomią keynesowską można przewidywać spadek zatrudnienia i PKB
[ ] ekonomią keynesowską można przewidywać spadek cen i płac
[ ] e konomią klasyczną można przewidywać spadek zatrudnienia
i PKB
[ ] ekonomią klasyczną można przewidywać spadek cen i PKB
14. Recesja w gospodarce przyczynia się do powiększania długu
publicznego poprzez:
[ X ] spadek dochodu narodowego
[ ] wzrost stóp procentowych
[ ] aprecjację waluty krajowej
[ ] wzrost oszczędności krajowych
15. Kto realizuje założenia polityki pieniężnej w Polsce?
[ ] Ministerstwo Finansów
[ ] Sejm
[ ] Rada Ministrów
[ X ] Narodowy Bank Polski
16. Analityk ocenia sytuację ekonomiczną spółki. Potrzebuje informacji na temat wartości półproduktów i produktów w toku, zysków nadzwyczajnych oraz wydatków na spłaty zaciągniętych
kredytów i pożyczek. Powyższe dane znajdzie:
[ ] w bilansie oraz rachunku zysków i strat
[ ] w bilansie i sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
[X]w
 bilansie, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
[ ]w
 yłącznie w dokumentach źródłowych spółki (fakturach, wyciągach bankowych itp.)
17. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?
[ ]p
 ostępowanie upadłościowe może być wszczęte wobec firmy,
która jest zyskowna
[ ] firma może przynosić straty i być wypłacalna
[ ]w
 niosek o ogłoszenie upadłości może złożyć firma dłużnik albo
każdy z jej wierzycieli
[ X ] każda upadłość musi skończyć się likwidacją firmy
18. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące maklera giełdowego w Polsce:
[ ]w
 arunkiem otrzymania licencji maklerskiej jest zatrudnienie
na stanowisku maklera w biurze maklerskim lub towarzystwie
funduszy inwestycyjnych
[ ] licencje maklerskie wymagają okresowego odnawiania
[ ]m
 aklerzy mogą wykorzystywać poufne informacje na własny
użytek, o ile ich nie upubliczniają
[X]m
 aklerem nie może zostać osoba uznana prawomocnym orzeczeniem za winną przestępstwa skarbowego
19. Nadrzędnym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego:
[ X ] poziomu cen
[ ] poziomu stóp procentowych
[ ] kursu złotego względem głównych walut
[ ] poziomu bazy monetarnej w długim okresie
20. D
 o bezpośrednich instrumentów polityki pieniężnej zaliczamy:
[ ] operacje otwartego rynku
[ ] stopę kredytu lombardowego
[ ] rezerwy obowiązkowe
[ X ] pułapy kredytowe
21. K
 tóre z poniższych wskaźników wykorzystuje się do oceny
nierówności dochodowych?
[ ] George’a Washingtona
[ ] Chudiniego
[ X ] Robin Hooda
[ ] kurtozy powszechnej
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22. Student posiada konto oszczędnościowe, na którym środki są
oprocentowane w skali roku na 6%, a odsetki są kapitalizowane półrocznie i nie są opodatkowane. Na koniec każdego półrocza student
wpłaca 4000 zł. Ile środków zgromadzi student po 2 latach?
[ X ] 16 735 zł
[ ] 17 237 zł
[ ] 17 498 zł
[ ] 18 548 zł
23. Ile progów podatkowych występuje obecnie w podatku dochodowym od osób fizycznych dla dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych?
[ ] jeden
[ X ] dwa
[ ] trzy
[ ] pięć
24. Podmiot, który zobowiązuje się do pokrycia określonej w umowie części odszkodowań i świadczeń wypłaconych z umów
ubezpieczenia zawartych przez ubezpieczyciela, to:
[ ] broker ubezpieczeniowy
[ ] komplementariusz
[ X ] reasekurator
[ ] underwriter
25. Wskaźnik płynności bieżącej hipermarketu wzrośnie, gdy:
[ X ] zwiększą się zapasy
[ ] zwiększą się zobowiązania
[ ] zmniejszą się należności
[ ] firma wpłaci utarg z kasy na rachunek bankowy
26. Pięciu kolegów ze szkoły planuje rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Gdzie zarejestrują spółkę?
[ ] w
 urzędzie gminy właściwym miejscowo ze względu na siedzibę
spółki

[ ] w urzędzie skarbowym
[ X ] w wydziale gospodarczym sądu rejonowego
[ ] w rejestrze prowadzonym przez ministra gospodarki
27. Które z niżej wymienionych narzędzi nie jest wykorzystywane
w public relations?
[ X ] mailing z aktualną ofertą firmy do dotychczasowych klientów
[ ] lobbing
[ ] działalność rzecznika prasowego
[ ] zarządzanie kryzysowe
28. Przykładem relacji B2C jest:
[ ] system automatycznego potwierdzania zamówień pomiędzy
dostawcą komponentów a producentem
[ ] w
 ymiana pomiędzy firmami danych o moralności płatniczej
klientów (konsumentów)
[ X ] usługa druku na żądanie wybranych zdjęć z portali
społecznościowych dla gimnazjalistów
[ ] usługa archiwizacji danych dla instytucji bankowych
29. Styl zarządzania zmierzający do pobudzenia wewnętrznej inicjatywy do działania, wykształcenia twórczego procesu rozwiązywania problemów oraz stymulowania konstruktywnych
form współzawodnictwa to:
[ ] zarządzanie przez wyjątki
[ ] zarządzanie przez pobudzanie
[ X ] zarządzanie przez konflikt
[ ] zarządzanie przez wartości
30. Strategia spijania śmietanki powinna być stosowana:
[ ] w
 branży spożywczej dla produktów szybko zbywalnych
(FMCG)
[ X ] dla innowacyjnych produktów wprowadzanych na rynek
[ ] do blokowania wejścia konkurentów na rynek
[ ] w długim okresie w celu przejęcia klientów firm, które zawyżają
ceny

Zestaw pytań z zawodów

II stopnia (okręgowych)
XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym (0–25 pkt)
Scharakteryzuj główne modele polityki społecznej na świecie.
Na przykładzie wybranych krajów przedstaw, jaki wpływ na wzrost
gospodarczy i rozwarstwienie dochodowe ma realizowany model
polityki społecznej.
Przykładowy schemat odpowiedzi:
Część teoretyczna (0–15 pkt)
1. Państwo i rynek wobec problemów społecznych
2. Polityka społeczna – definicja i uzasadnienie
3. Zakres przedmiotowy polityki społecznej
4. Kryteria wyodrębniania modeli polityki społecznej:
a) sposoby i zakres ochrony najuboższych
b) poziom i jakość dóbr i usług dostarczanych przez państwo
c) kryteria dostępu do świadczeń polityki społecznej
d) ochrona pracowników i bezrobotnych
e) sposoby finansowania działań z zakresu polityki społecznej
5. Omówienie wybranych modeli polityki społecznej na świecie
Część praktyczna (0–10 pkt)
1. Modele polityki społecznej a poziom rozwarstwienia dochodowego
2. Zróżnicowanie dochodowe i polityka społeczna jako bodźce oddziałujące na wzrost gospodarczy – studium wybranych krajów
3. Możliwości i bariery wykorzystania polityki społecznej przez kraje
słabo rozwinięte
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II. Zadanie z analizy finansowej (0–15 pkt)
W związku z dynamicznym rozwojem firmy menedżerowie spółki rozważają alternatywne sposoby sfinansowania działalności operacyjnej
w II i III kwartale 2016 r. Dla uproszczenia obliczeń przyjmij, że miesiąc
ma 30 dni, a rok 360 dni.
1. Pierwszym z rozpatrywanych wariantów jest zaciągnięcie kredytu
bankowego na kwotę 4 mln zł na 6 miesięcy. Zgodnie z ofertą złożoną przez bank obsługujący firmę kredyt oprocentowany będzie na
9% w skali roku, a prowizja w wysokości 2% obniża wypłaconą kwotę
w momencie zaciągnięcia kredytu. Odsetki płatne są na koniec okresu
wraz ze spłatą kredytu. Oblicz koszty zaciągnięcia kredytu, które będzie musiała ponieść firma (2 pkt), i efektywną roczną stopę oprocentowania kredytu z uwzględnieniem prowizji (3 pkt).
Prowizja: 80 000 zł (4 000 000 zł × 0,02)
Odsetki: 180 000 zł (4 000 000 zł × 0,09 × 6 m-cy × 30 dni / 360) Łączne
koszty kredytu (prowizja + odsetki) wynoszą 260 000 zł
Efektywna roczna stopa oprocentowania
(ref) wynosi 13,71% (3 920 000 = 4 180 000 / (1 + ref)0,5)
2. Menedżerowie spółki poprosili też SKOK o kontrofertę kredytu
o identycznych parametrach jak w pkt 1. Roczne oprocentowanie tego
kredytu to 10%, przy czym odsetki są naliczane za cały okres kredytowania w momencie uruchomienia kredytu i pomniejszają wypłacony
kapitał. SKOK nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu, lecz jedynie
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zryczałtowaną opłatę przygotowawczą w kwocie 50 tys. zł, o którą również pomniejszana jest udostępniona kwota kredytu. O jaką kwotę kredytu musi zawnioskować spółka, aby otrzymać 4 mln zł? (2 pkt)
Spółka powinna zawnioskować o kredyt na kwotę 4 263 157, 89 zł
4 000 000 zł = (kwota_wnioskowana – (kwota_wnioskowana × 0,1
× 6 m-cy × 30 dni / 360) – 50 000 zł)
3. Innym rozważanym wariantem jest zdyskontowanie w banku posiadanych weksli obcych, które opiewają na kwotę 3,75 mln zł (ich termin
wykupu wynosi 150 dni). Stopa dyskonta obowiązująca w banku obsługującym firmę to 6% (w skali roku). Jaką kwotę uzyskałaby firma, gdyby
zdyskontowała te weksle na 90 dni przed wykupem? (3 pkt)
Kwota uzyskana przez firmę z dyskonta weksli wyniosłaby 3 693 750 zł
3 750 000 zł × (1 – 0,06 × 90 dni / 360)
4. Kolejnym możliwym rozwiązaniem jest zawarcie umowy faktoringowej – w chwili przedłożenia faktur (kwota 4,5 mln zł z terminem płatności 90 dni) i cesji wierzytelności faktor wypłaca 80% wartości wierzytelności oraz nalicza tytułem prowizji 1% wypłaconej kwoty. Pozostała
część faktur wypłacana jest w dniu otrzymania zapłaty od dłużnika. Za
okres kredytowania naliczane są odsetki w wysokości 8% w skali roku.
Oblicz kwotowo i procentowo koszt faktoringu. (2 pkt)
Kwota wypłacona przez faktora: 3 600 000 zł (4 500 000 zł × 80%)
Prowizja faktora: 36 000 zł (3 600 000 zł × 0,01)
Odsetki za okres kredytowania: 72 000 zł (3 600 000 zł × 0,08 × 90 dni
/ 360)
Koszty faktoringu wyniosą 108 000 zł, czyli dla 90-dniowego okresu
3% (108 000 zł / 3 600 000 zł).
5. Ostatnim sposobem zwiększenia płynności firmy jest zaproponowanie kontrahentom skonta w wysokości 2% za płatność gotówkową
w momencie odbioru towaru. Wstępne rozmowy z odbiorcami wskazują, że byliby oni skłonni regulować od razu faktury (zamiast korzystać z 60-dniowego kredytu kupieckiego). Czy to rozwiązanie byłoby
korzystniejsze dla spółki niż skorzystanie z faktoringu przedstawionego
w podpunkcie 4? Do porównania wykorzystaj efektywną stopę procentową. Przedstaw odpowiednie obliczenia. (3 pkt)
Koszty skonta wyniosą 2,04% [0,02 / (1 – 0,02)] × 100%
Efektywne koszty skonta w skali roku wyniosą 12,89% [(1 + (0,02/1
– 0,02))360/60 – 1] × 100%
Efektywne koszty faktoringu (z ppkt 4 zadania) w skali roku wyniosą
12,55% (3 600 000 zł = 3 708 000 zł / (1 + ref) 0,25
Dla spółki korzystniejszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie
z faktoringu, ponieważ efektywne koszty tego źródła finansowania
byłyby niższe.
III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [X] przy prawi
dłowej 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. Na efektywnym rynku:
[ ] zyski ekonomiczne występują tylko w długim okresie
[ ] każde przedsiębiorstwo osiąga zysk ekonomiczny
[ ] zasoby czynników wytwórczych są nieograniczone
 ożliwość osiągnięcia zysku ekonomicznego ma charakter
[X] m
chwilowy
2. Jeśli popyt na dane dobro jest elastyczny, to:
[ X ] zmniejszenie ceny zwiększy wartość utargu całkowitego
[ ] konsumenci będą słabo reagować na zmianę ceny dobra
[ ] w
 artość bezwzględna współczynnika elastyczności mieszanej
będzie zawierać się w przedziale (0; 1)
[ ] na pewno rozpatrywane dobro jest dobrem luksusowym
3. W pewnym przedsiębiorstwie produkcja całkowita przy zatrudnieniu pierwszego, drugiego i trzeciego pracownika wynosi odpowiednio 36, 52, 58 jednostek. W tej sytuacji:
[ ] produkt krańcowy wynikający z zatrudnienia drugiego pracownika wynosi 8 jednostek
[ ] p
 rodukt przeciętny obliczony przy zatrudnieniu dwóch pracowników wynosi 16 jednostek
[ X ] produkt krańcowy związany z zatrudnieniem trzeciego pracownika wynosi 6 jednostek
[ ] p
 rodukt całkowity wytworzony przez trzech pracowników
wynosi 164 jednostki

4. Jeżeli na pewnym rynku działa jedynie kilka firm, a jedna z nich
jest przywódcą cenowym, to w tej sytuacji można oczekiwać, że:
[ ] cena będzie równa kosztowi krańcowemu przywódcy
[ ] cena będzie niższa niż koszty przeciętne naśladowców
[ X ] cena będzie wyższa od kosztu krańcowego przywódcy
[ ] utarg krańcowy będzie przekraczać koszty krańcowe przywódcy
5. Społeczny koszt monopolu jest wynikiem tego, że w porównaniu
z doskonałą konkurencją następuje przesunięcie:
[ ] c ałej nadwyżki konsumenta do przedsiębiorstwa będącego monopolistą, przy jednoczesnym zwiększeniu sumy tych nadwyżek
[ X ] c zęści nadwyżki konsumenta do przedsiębiorstwa będącego monopolistą, przy jednoczesnym zmniejszeniu sumy tych nadwyżek
[ ] c zęści nadwyżki konsumenta do przedsiębiorstwa będącego
monopolistą, przy jednoczesnej niezmienionej wielkości sumy
tych nadwyżek
[ ] c ałej nadwyżki konsumenta do przedsiębiorstwa będącego monopolistą, przy jednoczesnym zmniejszeniu sumy tych nadwyżek
6. Jeśli wielkość produkcji maleje, to:
[ ] przeciętne koszty całkowite zawsze maleją
[ ] koszty krańcowe na pewno maleją
[ ] koszty krańcowe zawsze rosną
[ X ] przeciętne koszty stałe zawsze rosną
7. Przykładem dobra klubowego jest:
[ ] łowisko tuńczyka na wodach międzynarodowych Oceanu
Atlantyckiego
[ ] działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
[ X ] spektakl w teatrze
[ ] obowiązkowy przegląd kominiarski w budynku wielorodzinnym
8. Z
 ależność pomiędzy siłą nabywczą pieniądza a poziomem
cen jest:
[ ] dodatnia, ale mniej niż proporcjonalna
[ ] dodatnia i wprost proporcjonalna
[ ] zwykle dodatnia, ale w warunkach hiperinflacji może być ujemna
[ X ] zawsze ujemna
9. J eżeli szybkość obiegu pieniądza jest stała, a ilość pieniądza
i wartość realnego PKB podwoiła się, to:
[ ] poziom cen również się podwoił
[ X ] poziom cen pozostał niezmieniony
[ ] ceny spadły
[ ] inflacja zwiększyła się dwukrotnie
10. Która z niżej wymienionych funkcji nie jest funkcją pieniądza?
[ ] środek wymiany
[ X ] środek okazywania bogactwa
[ ] miernik wartości
[ ] środek płatniczy
11. Populacja pewnego europejskiego kraju liczy 25 mln ludzi
w wieku produkcyjnym. Jeśli aktywnych ekonomicznie jest
20 mln ludzi, a liczba bezrobotnych to 1,6 mln osób, to:
[ ] stopa bezrobocia równa jest 6,4%
[ ] stopa bezrobocia równa jest 7,4%
[ X ] stopa bezrobocia równa jest 8,0%
[ ] stopa bezrobocia równa jest 8,7%
12. Luzowanie ilościowe (quantitative easing) w strefie euro
polega na:
[ X ] z akupie przez Europejski Bank Centralny długoterminowych
obligacji państwowych
[ ] sprzedaży długoterminowych obligacji państwowych w celu
obniżenia długoterminowych stóp procentowych
[ ] sprzedaży przez rządy krajów europejskich długoterminowych
obligacji państwowych
[ ] z akupie długoterminowych obligacji państwowych w celu podwyższenia długoterminowych stóp procentowych
13. Naturalna stopa bezrobocia:
[ X ] wzrasta wraz ze zwiększaniem wysokości zasiłków
dla bezrobotnych
[ ] zmniejsza się wraz ze zwiększeniem płacy minimalnej w gospodarce
[ ] zależy jedynie od siły związków zawodowych w danej gospodarce
[ ] podlega

wahaniom, ale nie mogą być one spowodowane działalnością państwa
14. 
Mnożnik podatkowy jest mniejszy niż mnożnik wydatków
rządowych, ponieważ:
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[ ] występuje efekt wypierania
[ X ] gospodarstwa domowe oszczędzają część pieniędzy
[ ] w gospodarce występuje bezrobocie
[ ] część wydatków rządowych ma charakter inwestycyjny
15. Jeżeli wielkość popytu na pieniądz przekracza rozmiary jego
podaży, to podmioty będą:
[ X ] sprzedawać obligacje, a stopy procentowe wzrosną
[ ] sprzedawać obligacje, a stopy procentowe spadną
[ ] kupować obligacje, a stopy procentowe wzrosną
[ ] kupować obligacje, a stopy procentowe spadną
16. Ile lat wynosi kadencja prezesa NBP?
[ ] 5		
[ ] 7
[ X ] 6		
[ ] 8
17. Warunkowa forma płatności polegająca na pobraniu przez bank
sprzedawcy, na warunkach określonych przez niego, określonej
należności w zamian za wydanie wskazanemu podmiotowi (odbiorcy) dokumentów handlowych to:
[ ] akredytywa
[ ] weksel
[ ] czek gotówkowy
[ X ] inkaso
18. Lena, księgowa w zakładzie produkcji czekolady, po stronie „Ma”
konta „Należności od odbiorców” wpisała kwotę 1000 zł. Która
z poniższych operacji została ujęta w ten sposób w księgach rachunkowych?
[X] w
 pływ z tytułu zapłaty za fakturę potwierdzony wyciągiem
bankowym
[ ] wystawienie faktury pro forma
[ ] wystawienie faktury VAT za sprzedane produkty
[ ] zaksięgowanie ujemnych różnic kursowych
19. Która z poniższych ulg lub które z odliczeń nie występowało
w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r. w Polsce?
[ ] z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego
[ ] prorodzinna
[ X ] na prywatne leczenie
[ ] z tytułu krwiodawstwa
20. Andrzej jest zegarmistrzem i opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jak zmieni się wysokość płaconego przez
Andrzeja podatku dochodowego, jeśli jego przychody w ostatnim miesiącu wzrosły o 10%, a koszty o 8%?
[ ] wzrośnie
[ ] spadnie
[ X ] pozostanie bez zmian
[ ] n ie da się udzielić odpowiedzi bez informacji o wysokości nominalnych przychodów i kosztów
21. Emitentem obligacji w Polsce nie może być:
[ ] spółka komandytowo-akcyjna
[ ] spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
[ ] powiat
[ X ] spółka jawna
22. Zgodnie z analizą techniczną która z poniższych formacji jest
sygnałem do sprzedaży waluty na rynku forex?
[ X ] podwójny szczyt
[ ] spodek
[ ] odwrócona głowa i ramiona
[ ] przebicie górnej krawędzi prostokąta
23. Połowa średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych to:
[ ] minimum egzystencji
[ ] minimum socjalne
[ X ] relatywna granica ubóstwa
[ ] ustawowa granica ubóstwa
24. Kontrakt, w którym wystawca gwarantuje nabywcy możliwość
dokonania w przyszłości transakcji sprzedaży instrumentu bazowego wystawcy po cenie ustalonej przez obie strony w chwili
zawarcia kontraktu, to:
[ ] warrant
[ ] kontrakt futures
[ ] kontrakt forward
[ X ] opcja
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25. Współczynnik wypłacalności banku obliczany jest jako:
[ X ] iloraz funduszy własnych oraz sumy aktywów i pozycji pozabilansowych z uwzględnieniem wag ryzyka
[ ] stosunek zysków zatrzymanych do wartości portfela kredytowego
[ ] w
 yrażony w procentach udział zagrożonych ryzykiem aktywów
w sumie bilansowej
[ ] r elacja aktywów skorygowanych o odpisy z tytułu utraty wartości do sumy kapitałów własnych
26. 
Która z poniższych reakcji konsumenta uwzględniona jest
w modelu AIDA?
[ ] aktywacja		
[ X ] pożądanie
[ ] informacja		
[ ] zamożność
27. Korzystanie z zewnętrznych źródeł produktów i usług, które normalnie są częścią organizacji, nazywane jest:
[ ] offshoring
[ X ] outsourcing
[ ] netshoring
[ ] backsourcing
28. Zbieranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach kandydatów do pracy oraz
ocena ich kompetencji podczas obserwacji to:
[ X ] assessment centre
[ ] coaching
[ ] karoshi
[ ] total quality management
29. Judyta kieruje działem HR w pewnym banku. Aktualnie przeprowadza rekrutację na stanowisko kasjera. Judyta uznała, że
spośród aplikujących na stanowisko najlepszym kandydatem
będzie atrakcyjny brunet o zielonych oczach, ponieważ będzie
on odpowiednio solidny, dokładny i uczciwy. Z jakim rodzajem
zniekształcenia percepcji mamy do czynienia w tym przypadku?
[ ] efektem faworyzowania
[ X ] efektem halo
[ ] efektem projekcji
[ ] dysonansem poznawczym
30. Wskaż właściwą kolejność procesu zarządzania strategicznego:
[ ] formułowanie strategii, zdefiniowanie nowych celów, analiza
SWOT, realizacja strategii
[ ] o
 cena aktualnej misji, formułowanie strategii, zdefiniowanie
nowych celów, analiza SWOT, realizacja strategii
[ X] o
 cena aktualnej misji, analiza SWOT, zdefiniowanie nowych
celów, formułowanie strategii, realizacja strategii
[ ] a naliza SWOT, formułowanie strategii, ocena aktualnej misji,
zdefiniowanie nowych celów
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Zestaw pytań z zawodów

III stopnia (centralnych)
XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym. (0–25 pkt)
Wyjaśnij, czym jest, zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
społeczna gospodarka rynkowa. Oceń sposób realizacji tej idei w naszym kraju po 1989 r. w kontekście przeciwdziałania nierównościom
społecznym.
Przykładowy schemat odpowiedzi:
1. Geneza i założenia społecznej gospodarki rynkowej.
2. Wolność gospodarcza i sprawiedliwość społeczna jako podstawowe
cechy społecznej gospodarki rynkowej.
3. Wpływ kapitału społecznego, zaufania i partycypacji pracowniczej na
kształtowanie stosunków ekonomicznych.
4. Ograniczenia i trudności w realizacji idei społecznej gospodarki
rynkowej w warunkach transformacji gospodarczej.
5. Przemiany na rynku pracy w Polsce po 1989 r. a nierówności
dochodowe:
a) walka z bezrobociem,
b) działalność związków zawodowych,
c) funkcjonowanie płacy minimalnej.
6. Rola państwa w kształtowaniu polityki społecznej.
7. 
Ewolucja systemu emerytalnego, rentowego i opieki zdrowotnej
w Polsce a nierówności dochodowe.
8. Edukacja jako instrument zmniejszania zróżnicowania społecznego
i ekonomicznego.
9. Ile społecznej gospodarki rynkowej jest w polskiej gospodarce?
II. Zadanie analityczne (0–15 pkt)
Menedżerowie kina spotkali się w celu ustalenia wysokości cen biletów. Przeprowadzone badania wskazują, że dzienny popyt na bilety
określony jest funkcją P = 54 – 0,1Q, gdzie P – cena biletu, a Q – liczba
biletów. Biorąc pod uwagę pojemność sal kinowych i możliwą liczbę
seansów, kino może sprzedać maksymalnie 320 biletów dziennie.
Przy całkowitym zapełnieniu sal kinowych przeciętne dzienne koszty
całkowite wyniosą 20 zł. Wpływ zmiany frekwencji na poziom kosztów
całkowitych można uznać za nieistotny.
1. Dotychczasowa praktyka była taka, że cenę biletu ustalano na podstawie przeciętnych kosztów całkowitych (dla Q = 320), dodając stały
narzut w wysokości 20% tych kosztów. Oblicz wysokość dziennego
zysku w tym przypadku. (3 pkt)
Cena biletu (P) = 20 zł × (1 + 20%) = 24 zł
Wielkość popytu na bilety (dla P = 24 zł): Q = 540 – 10P, a więc Q = 300
Utarg całkowity (TR) = 24 zł × 300 = 7200 zł
Koszty całkowite (TC) = 6400 zł (20 zł × 320) Zysk całkowity (π) = 800 zł
2. Wyjaśnij, jakie słabości ma stosowana obecnie przez kino polityka
ustalania cen. (2 pkt)
Słabościami stosowanej polityki kształtowania ceny poprzez narzut na
koszt przeciętny są: 1) pomijanie kwestii elastyczności cenowej popytu
oraz 2) uwzględnienie w kalkulacjach ceny kosztów stałych (nieistotnych w przypadku ustalania optymalnej ceny).
3) Oblicz poziom ceny, przy którym bilety na wszystkie seanse zostaną sprzedane. (1 pkt)
P = 54 – 0,1Q dla Q = 320, a więc P = 22 zł
Aby wszystkie bilety zostały sprzedane, cena powinna wynosić 22 zł.
4) Czy cena ustalona na poziomie określonym w ppkt 3 zapewni
maksymalizację zysku? Jeśli nie, zaproponuj modyfikację polityki
cenowej i ustal optymalny poziom ceny. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. (3 pkt)
Z uwagi na brak wpływu frekwencji na poziom kosztów całkowitych

optymalny poziom ceny można wyznaczyć, znajdując taką liczbę sprzedanych biletów, przy której utarg całkowity jest maksymalny.
TR = P × Q = 54Q – 0,1Q2
TRmax < > utarg krańcowy (MR) = 0, a zatem 54 – 0,2Q = 0,
więc Q = 270 i P = 27 zł
Alternatywne rozwiązanie: funkcja TR jest funkcją kwadratową, więc
współrzędne wierzchołka funkcji wyznaczają rozwiązanie.
Ze względów wizerunkowych menedżerowie rozważają wdrożenie
programu „Zniżki dla dużej rodziny” skierowanego do osób, które mają
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Aby zapewnić szerszy dostęp do
kultury osobom z tych rodzin (które do tej pory nie chodziły do kina),
planuje się udostępnić możliwość zakupu biletów po 5 zł za osobę.
Odpowiedz na poniższe pytania:
5) Jaką maksymalną liczbę biletów z programu „Zniżki dla dużej rodziny” można sprzedać, aby zysk kina nie był niższy niż w ppkt 4?
Przedstaw stosowne obliczenia. (2 pkt)
W tym przypadku utrzymanie poziomu zysku na niezmienionym poziomie tożsame jest z zachowaniem utargu całkowitego na dotychczasowym poziomie. W związku z tym:
5BU + BN(54 − 0,1BN) = 7290
BU + BN= 320
gdzie: BU – liczba biletów zniżkowych, BN – liczba biletów normalnych.
Rozwiązanie układu równań wskazuje, że biletów ulgowych moglibyśmy
sprzedać nie więcej niż 130.
6) Jak powinien wyglądać optymalnie skonstruowany program, który
w pełni zabezpieczałby interesy ekonomiczne (zyski) kina? (4 pkt)
Aby zabezpieczyć interesy ekonomiczne kina, konieczne jest wprowadzenie takiego dziennego ograniczenia liczby sprzedawanych biletów
w ramach programu „Zniżki dla dużej rodziny”, które gwarantowałoby
– w przypadku dużego zainteresowania programem – sprzedaż optymalnej ekonomicznie (maksymalizującej zysk całkowity ze sprzedaży
wszystkich biletów) liczby biletów normalnych (pełnopłatnych). Drugą
modyfikacją, którą należałoby rozważyć, jest zablokowanie (np. poprzez
wprowadzenie biletów imiennych) możliwości odsprzedaży tańszych biletów klientom pełnopłatnym.
III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [X] przy pra
widłowych odpowiedziach. Za każdą pełną prawidłową od
powiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda zmia
na odpowiedzi w pytaniach testowych traktowana jest jako
odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone ołówkiem nie są
punktowane. (0–60 pkt)
1. Jakie konsekwencje dla krajowego rynku musztardy będzie miał
spadek jej eksportu (ceteris paribus)?
[ ] zmniejszenie importu
[ X ] wzrost podaży
[ X ] spadek ceny rynkowej
[ ] wzrost popytu
2. Paradoks Veblena:
[ ] jest tożsamy z efektem owczego pędu
[ X ] wyjaśnia sytuację, w której wzrost ceny powoduje wzrost wielkości popytu
[ ] jest wyjątkiem od prawa podaży
[ ] uchyla założenie ceteris paribus
3. Funkcję popytu indywidualnego na dobro B można wyznaczyć
z krzywych obojętności konsumenta i jego linii ograniczenia budżetowego poprzez zmianę:
[ ] wyłącznie preferencji konsumenta

{
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[ ] dochodu realnego i ceny dóbr innych niż dobra B
[ ] preferencji konsumenta i dochodu realnego
[ X ] wyłącznie ceny dobra B
4. Załóżmy, że konsument, znajdując się w równowadze, wydaje na
każde dobro taką samą kwotę. Które z poniższych stwierdzeń jest
prawdziwe?
[ ] ceny rozpatrywanych dóbr muszą być identyczne
[ ] użyteczność całkowita każdego dobra musi być identyczna
[ X ] jeżeli cena pierwszego dobra jest cztery razy większa niż cena drugiego dobra, to użyteczność krańcowa ostatniej konsumowanej jednostki pierwszego dobra musi być cztery razy większa od użyteczności krańcowej ostatniej konsumowanej jednostki drugiego dobra
[ ] taka sytuacja nie jest możliwa
5. Krańcowa stopa technicznej substytucji pracy kapitałem to iloraz:
[ X ] z miany wielkości nakładu pracy i zmiany wielkości nakładu kapitału
[ ] produkcyjności krańcowej pracy i produkcyjności krańcowej
kapitału
[ X ] produkcyjności krańcowej kapitału i produkcyjności krańcowej
pracy
[ ] produkcyjności krańcowej pracy i ceny kapitału
6. Które z podanych równań są prawdziwe?
[ ] zysk ekonomiczny – koszty alternatywne = zysk księgowy
[ X ] zysk ekonomiczny = zysk księgowy – koszty alternatywne
[ ] koszty alternatywne = zysk ekonomiczny – koszty księgowe
[ ] zysk normalny = zysk księgowy – koszty alternatywne
7. Wartość krańcowego produktu pracy to:
[ ] iloczyn krańcowego produktu pracy (w jednostkach fizycznych)
i kosztów wytworzenia produktu
[ X ] iloczyn krańcowego produktu pracy (w jednostkach fizycznych)
i ceny sprzedaży wytworzonego produktu
[ ] iloczyn krańcowego produktu pracy (w jednostkach fizycznych)
i stawki płacy
[ ] różnica pomiędzy krańcowym przychodem z pracy a zmianą
kosztów krańcowych przedsiębiorstwa związanych z zatrudnieniem kolejnego pracownika
8. Wraz ze wzrostem dochodów typowego konsumenta można oczekiwać, że użyteczność całkowita jego dochodów będzie:
[ ] rosła w tempie bardziej niż proporcjonalnym
[ ] malała w tempie bardziej niż proporcjonalnym
[ X ] rosła w tempie mniej niż proporcjonalnym
[ ] malała w tempie mniej niż proporcjonalnym
9. Produkt krajowy brutto to:
[ ] konsumpcja + inwestycje netto + wydatki rządowe (z transferami)
+ eksport netto
[ X ] konsumpcja + inwestycje brutto + wydatki rządowe (bez transferów) + eksport netto
[ ] konsumpcja + inwestycje brutto + wydatki rządowe (z transferami) – eksport netto
[ ] konsumpcja + inwestycje netto + wydatki rządowe (bez transferów) – eksport netto
10. Krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży przedstawia zależność między poziomem cen a poziomem:
[ X ] realnego PKB
[ ] nominalnego PKB
[ ] realnej stopy procentowej
[ ] inwestycji brutto
11. Zastrzeżenia do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
wynikają z tego, że nie uwzględnia on:
[ X ] zmian jakościowych produktów
[ ] cen dóbr importowanych
[ X ] substytucji w procesie konsumpcji
[ ] wydatków na dobra trwałego użytku
12. Warianty polityki gospodarczej możliwe do jednoczesnej realizacji w długim okresie to:
[ X ] niezależna polityka pieniężna, swobodny przepływ kapitału,
płynny kurs walutowy
[ ] niezależna polityka pieniężna, swobodny przepływ kapitału,
sztywny kurs walutowy
[ X ] niezależna polityka pieniężna, kontrola przepływu kapitału, sztywny kurs walutowy
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[ X ] ograniczona suwerenność w zakresie polityki pieniężnej, swobodny przepływ kapitału, sztywny kurs walutowy
13. Co ulegnie zmianie, jeśli 67-letni mężczyzna zwalnia się z pracy
i przechodzi na emeryturę?
[ X ] zasób siły roboczej
[ X ] stopa bezrobocia
[ X ] wskaźnik aktywności zawodowej
[ X ] populacja biernych zawodowo
14. Do wad systemu zarządu walutą (currency board) zalicza się:
[ ] skokowy wzrost inflacji
[ X ] całkowitą utratę niezależności polityki pieniężnej
[ X ] niemożność realizacji przez bank centralny funkcji instytucji
pożyczkodawcy ostatniej instancji
[ ] wysokie ryzyko kursowe
15. W której z wymienionych spółek zgodnie z kodeksem spółek handlowych może zostać powołana rada nadzorcza?
[ ] spółka jawna
[ ] spółka partnerska
[ ] spółka komandytowa
[ X ] spółka komandytowo-akcyjna
16. Problem podwójnego opodatkowania w spółkach kapitałowych dotyczy:
[ X ] podatku dochodowego od osób prawnych i podatku
od dochodów kapitałowych
[ ] podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego
[ ] podatku dochodowego od osób prawnych i podatku
od nieruchomości
[ ] podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku od nieruchomości
17. Asymetryczność skutków polityki pieniężnej przejawia się:
[X] w
 iększą skutecznością polityki antyinflacyjnej niż polityki
pobudzania gospodarki
[ ] większą

możliwością kontroli agregatów monetarnych niż
stabilności kursu walutowego
[ ] w
 iększym wpływem na gospodarkę przeszłych decyzji niż
bieżącej polityki pieniężnej
[ ] s ilniejszym oddziaływaniem na sferę finansową niż realną
gospodarki
18. Menedżer firmy, jadąc w trudnych warunkach atmosferycznych,
wpadł w poślizg na śliskiej nawierzchni i uszkodził służbowy samochód. Koszt naprawy pękniętego zderzaka to 3 tys. zł. W polisie auto
casco sumę ubezpieczenia określono na 80 tys. zł, franszyzę integralną ubezpieczyciel ustalił na 500 zł, natomiast franszyza redukcyjna została zniesiona. W tej sytuacji wysokość odszkodowania wypłacona
przez ubezpieczyciela wyniesie:
[ ] 0 zł			
[ ] 2500 zł
[ ] 500 zł		
[ X ] 3000 zł
19. Jak nazywa się jednodniowa lokata na rynku międzybankowym,
w której przypadku bank przekazuje pieniądze na lokatę w drugim dniu
roboczym po zawarciu transakcji, a zwrotu domaga się następnego
dnia roboczego?
[ ] D/N			
[ X ] S/N
[ ] O/N			
[ ] T/N
20. W Polsce podstawą opodatkowania w podatku rolnym jest:
[ ] średnia cena skupu 1 kwintala żyta
[ ] wartość ewidencyjna gruntu
[ ] klasa użytku rolnego (gruntu)
[ X ] liczba hektarów fizycznych lub liczba hektarów przeliczeniowych
gruntu rolnego
21. Karolina złożyła zlecenie giełdowe z limitem ceny sprzedaży, który
dynamicznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia sprzedaży w arkuszu zleceń. Jaki to rodzaj zlecenia?
[ ] stop loss
[ X ] peg
[ ] cross
[ ] wykonaj albo anuluj
22. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące polisolokat:
[ ] pozwalają uniknąć instytucjom finansowym zapłaty podatku dochodowego
[ X ] w sytuacji upadłości instytucji finansowej inwestor lokujący środki
na polisolokacie jest słabiej chroniony niż w przypadku tradycyjnej
lokaty bankowej
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[ ] na polisolokacie nie można nominalnie stracić, z uwagi na część
ubezpieczeniową, która jest ukryta w lokacie
[ X ] polisolokata, choć oferowana przez banki, jest w istocie ubezpieczeniem na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
23. Procedura przymusowego wykupu akcji:
[ ] możliwa jest tylko w przypadku spółek publicznych
[ X ] wymaga, aby akcjonariuszy większościowych, którzy zamierzają
przymusowo wykupić akcje mniejszościowych akcjonariuszy,
było nie więcej niż pięciu
[ X ] następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest
żądanie wykupu
[ ] możliwa jest tylko, gdy przemawia za tym ważny interes prawny
lub ekonomiczny spółki
24. Obecnie nieobowiązkowe elementy zwykłej faktury VAT to:
[ X ] podpis wystawcy
[ X ] pieczęć wystawcy
[ X ] adnotacja „kopia/oryginał”
[ X ] sformułowanie „faktura VAT”
25. Do kosztów transakcyjnych zalicza się:
[ X ] koszty badań rynku
[ X ] koszty negocjacji
[ ] koszty ochrony kapitału intelektualnego
[ ] koszty zarządzania łańcuchem dostaw
26. 
Wykorzystywanie forward guidance przez bank centralny
polega na:
[ X ] komunikowaniu otoczeniu, jaką politykę pieniężną zamierza prowadzić bank centralny w dłuższym horyzoncie czasowym
[ ] skupie interwencyjnym obligacji w celu wyprzedzającego przeciwdziałania recesji
[ ] sygnalizowaniu optymalnego kursu walutowego poprzez incydentalne interwencje walutowe
[ ] stabilizowaniu długookresowego kursu walutowego dzięki utrzymywaniu stałego odsetka rezerw walutowych w postaci złota
dewizowego
27. W 2015 r. koledzy ze studiów rozpoczęli działalność w branży mobilnych kawiarni. Na razie zainteresowanie klientów jest znikome.
Intensywny rozwój sieci sprzedaży – zakupy odpowiednich po-

Zawody finałowe, 2 kwietnia 2016 r.,Serock

jazdów oraz zapasów kawy – finansują kredytem inwestycyjnym
oraz obrotowym w rachunku bieżącym. Wskaż prawdziwe warianty
w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych ich firmy:
[ ] dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i ujemne przepływy
z działalności inwestycyjnej
[ X ] ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i dodatnie przepływy z działalności finansowej
[ ] ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej i ujemne przepływy
z działalności finansowej
[ X ] ujemne przepływy z działalności operacyjnej i dodatnie przepływy
z działalności finansowej
28. Marta zamierza otworzyć sklep internetowy i prosi Cię o poradę.
Wskaż, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe:
[ ] reklamacje klientów, którzy zgubili paragon, z mocy prawa są
nieważne
[ X ] użycie w celu sprawdzenia parametrów technicznych zakupionej
przez internet myjki ciśnieniowej nie wyklucza możliwości jej zwrotu sprzedawcy
[ ] k ażdy sklep internetowy musi oferować opcję „zapłata przy
odbiorze”
[ ] towar kupiony na wyprzedaży w sklepie internetowym nie może
zostać zwrócony przez klienta, nawet jeśli przekaże on sprzedawcy w ustawowym terminie prawidłowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
29. Do zalet której z poniższych metod inwentycznych zalicza się możliwość bezpośredniej wymiany poglądów między członkami grupy?
[ ] analiza morfologiczna
[ ] metoda delficka
[ X ] dyskusja 66
[ X ] metoda Gordona
30. Pogląd, że w zależności od sytuacji należy zastosować inny sposób zarządzania, a kierownicy nie mogą stosować tylko jednej koncepcji zarządzania, charakterystyczny jest dla:
[ ] podejścia systemowego
[ ] szkoły behawioralnej
[ X ] kierunku sytuacyjnego
[ ] naukowej organizacji pracy
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NOWOŚCI WYDAWNICTWA PTE
Finanse a dobrobyt społeczny
Robert J. Shiller
Autor przekonuje, że system finansowy
to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania
wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu.

rdzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia
nomii. Przedstawia ekonomię zakorzenioną w niedocenianej
naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na użyteczność tej
iu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym
oblemu bezrobocia.

powinna znaleźć się w kanonie lektur dla wszystkich osób stuPowinna stanowić obowiązkową lekturę dla głównych kreato-gospodarczego. W książce tej bowiem obalane są rozmaite,
miczne mity, zagrażające harmonijnemu rozwojowi społecznoprawie jakości życia ludzi. Humanitarna troska przebija niedziałów tej książki.
Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

to podręcznik makroekonomii oparty na długotrwałych badarobku Michała Kaleckiego i powiązanych z nim autorów takich
ynes i Josef Steindl, a także na wnikliwych badaniach autora nad
k kapitalistycznych po drugiej wojnie światowej.

zą autora, zaletą książki jest klarowny styl, dostępny dla zaawanekonomii pierwszego stopnia a także dla ogółu studentów nauk
ących pewną wiedzę z zakresu ekonomii.

omii, książka jest wybitna. Powinna zostać przetłumaczona na
k zbytu na postkeynesowski podręcznik tej klasy jest ogromny.
ym tę książkę głównym podręcznikiem dla mojego przedmiotu
wansowana.
Z recenzji Jana Toporowskiego
Professor of Economics and Finance
London University

9 788365 269102

KAZIMIERZ ŁASKI WYKŁADY Z MAKROEKONOMII

zbędnym antidotum na dominację nurtu neoliberalnego
zaniu ekonomii, co można uznać za swego rodzaju dydaktyczne
Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej
w, przekładając się zarazem na kosztowne, zagrażające trwałą
ecesją, błędy w przyjmowanych podstawach polityki społeczno-

Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
WYKŁADY
Kazimierz Łaski
Z MAKROEKONOMII
Książka jest antidotum na dominację nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii. Kazimierz
Łaski przedstawia odmienną teorię
ekonomii, zakorzenioną w niedocenianej wciąż teorii
Kaleckiego.
KAZIMIERZ ŁASKI

GOSPODARKA
KAPITALISTYCZNA
BEZ BEZROBOCIA

Redaktor naukowy
Jerzy Osiatyński

25-11-15 12:33:49

ECONOMICUS 2016
Dobra publiczne: wczoraj – dziś – jutro
Jerzy Kleer
Autor przekonuje, że marginalizacja
sektora publicznego jest kosztownym,
kryzysogennym błędem. Wskazuje na
niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje
sektora publicznego, kształtujące się
m.in. pod wpływem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii.

TOMY Z DOROBKIEM IX KONGRESU
EKONOMISTÓW POLSKICH
Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej
red. naukowa Elżbieta Mączyńska
Treści książki sprzyjają lepszemu zrozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej
ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich
racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.
Polska w Unii Europejskiej i globalnej
gospodarce
red. naukowa Marian Gorynia, Stanisław Rudolf
Artykuły zawarte w prezentowanym
zbiorze dotyczą szeroko rozumianego
miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą.
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Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki
żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej
red. naukowa Andrzej Czyżewski, Bogdan
Klepacki
Książka zawiera rozważania na temat najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych i społecznych, dotyczących obszarów wiejskich,
samego rolnictwa, jak również ogólnie pojętego sektora
agrobiznesu.
Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy
i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda
Książka podejmuje analizę związków rynku
pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na
tle innych krajów, w szczególności krajów
Unii Europejskiej.
Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy
red. naukowa Elżbieta Mączyńska
Zawarte w tej książce treści stanowią swego
rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za
granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu.
Determinanty rozwoju Polski. Polityka
innowacyjna
red. naukowa Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska
W prezentowanej monografii zawarte zostały
referaty traktujące o innowacyjności polskiej
gospodarki.
Determinanty rozwoju Polski.
Finanse publiczne
red. naukowa Stanisław Owsiak
Zagadnienia teorii i praktyki finansów publicznych są przedmiotem zarówno ożywionej debaty naukowej, jak i poszukiwań rozwiązań praktycznych w tym obszarze.
Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty
a wyzwania współczesności
red. naukowa Bogusław Fiedor
W monografii zawarte są różnorodne opracowania, podejmujące kluczowe problemy
w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrębie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk
kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej
w realnej rzeczywistości ekonomicznej.
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Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu
red. naukowa Artur Pollok
Autorzy dokonują bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej społeczeństwa oraz formułują wyzwania w tym
zakresie.
Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju
red. naukowa Krzysztof Pietraszkiewicz
Autorzy starają się przybliżyć, poprzez zaprezentowanie wyników własnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury,
czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki
i sektora finansowego, jak również zwracają uwagę na
już występujące i potencjalne zagrożenia rozwoju.

ECONOMICUS 2015
Reformy systemu emerytalnego.
Krótki przewodnik
Peter Diamond, Nicholas Barr
przekład dr Zbigniew Matkowski
Drugie miejsce w kategorii najlepsze tłumaczenie w konkursie „Economicus” na
najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

KSIĄŻKI INNYCH WYDAWNICTW
Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji
red. naukowa Wacław Jarmołowicz,
Dawid Piątek
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Książka wyróżniona nagrodą zespołową
I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015.
Bankructwa, upadłości i procesy
naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane
aspekty regulacyjne
red. naukowa Elżbieta Mączyńska
Oficyna SGH
T
eoretyczno-empiryczna analiza podstawowych cech, zjawisk, procesów
i procedur związanych z bankructwami i upadłościami
przedsiębiorstw.

Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw.
Katharsis i nowa szansa
Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska
Oficyna SGH
Przedmiotem badań jest ocena przyjętych przez polskiego ustawodawcę rozwiązań normatywnych regulujących upadłość
przedsiębiorstw oraz analiza skuteczności cywilno
prawnej i karnoprawnej ochrony interesów przedsiębiorców – wierzycieli i dłużników, a także wpływu tych
regulacji na konkurencyjność polskiej gospodarki.
Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi
red. Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Autorzy zebranych tekstów poruszają
szeroko dyskutowane problemy z dziedziny metodologii i filozofii ekonomii, podejmują też
analizę relacji między państwem, sferą społeczną i gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
i rozwoju wsi.
Czy świat się chwieje. 20 rozmów
o tym, co z nami dalej
Grzegorz Sroczyński
Agora
Rozmówcami Grzegorza Sroczyńskiego
są m.in. Marcin Król, Jan Krzysztof Bielecki, Karol Modzelewski, Elżbieta Mączyńska, Jerzy Hausner, Piotr Kuczyński, Stanisław Owsiak,
Leokadia Oręziak.
Cena nierówności
Joseph Stiglitz
Wydawnictwa Krytyki Politycznej
Książka objęta patronatem PTE.

Polski węgiel
Edwin Bendyk, Urszula Papajak, Marcin
Popkiewicz, Michał Sutowski
Wydawnictwa Krytyki Politycznej
Książka objęta patronatem PTE.
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Z ŻYCIA PTE

Czwartki u Ekonomistów
To cykl seminariów naukowych poświęconych najważniejszym
tematom gospodarczym, otwartych dla wszystkich zainteresowanych oraz transmitowanych online za pośrednictwem internetu: https://pte.clickwebinar.com. O seminariach na bieżąco
informujemy na stronie internetowej PTE. Fotorelacje, zapisy
stenograficzne oraz inne materiały dostępne są pod adresem:
http://www.pte.pl/129_czwartki.html. Zapraszamy.

2016

Perspektywy profesjonalizacji wyceny
przedsiębiorstw w Polsce – 2 czerwca 2016 r.
Debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Stowarzyszenia Biegłych
Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce
Prof. Aldona Kamela-Sowińska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce:
Współczesny rzeczoznawca jest niemalże omnipotentny ekonomicznie i prawnie. Nie może powiedzieć, że nie zna lub nie rozumie przepisu prawnego, nawet jeśli nie jest specjalistą w danej dziedzinie. Musi doskonale znać prawo,
w tym prawo gospodarcze, prawo karne, zasady procesu kontradyktoryjnego.
Nie może nie znać Kodeksu spółek handlowych, prawa administracyjnego, górniczego, geologicznego i innego. Nawet jeśli poszczególne elementy zostaną
zlecone specjalistom, to musi wiedzieć, komu jakie pytanie zadać, zrozumieć
odpowiedź i jej użyć. To bardzo trudne. Dlatego nie każdy może być ekspertem,
i to nie jest kwestia wyłącznie wykształcenia, ale pewnej sprawności intelektualnej i wyobraźni, ponieważ bez wyobraźni nie ma wyceny, procedury są tylko
narzędziami. Intelektualizacja zawodu jest zatem wyzwaniem.
Paneliści: Krzysztof Burnos, Paweł Cygański, prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, dr Jan Konowalczuk,
prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Biuletyny PTE
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
już po raz drugi przygotowało „Biuletyn
PTE” w języku angielskim, skierowany
do towarzystw ekonomicznych w innych krajach, a za ich pośrednictwem
do szerokiej rzeszy ekonomistów za
granicą. Przybliżamy w nim charakter
i cele działalności PTE i zachęcamy
do współpracy. Zamieszczamy m.in.
sylwetki i kontakty do polskich ekonomistów mieszkających za granicą. Zależy nam na rozszerzeniu współpracy
i dotarciu do nowych osób, zachęcamy do popularyzacji tej idei.
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Więcej: http://www.pte.pl/130_ekonomisci_polscy_w_swiecie_pte.html
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Kwestionariusz
ekonomisty
Nikodem Kramarz

– zwycięzca XXIX OWE. Jego hobby to
bieganie. W tym roku planuje pobiec dwa
półmaratony, a na wiosnę – maraton.
OWE to dla mnie: Największy sukces osobisty i jednocześnie niezapomniana przygoda.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: Kawy z kawiarki. Czarnej, z połową łyżeczki cukru.
Sukces to dla mnie: Zasłużona nagroda za wytrwałość i włożone starania.
Ludzie nie wiedzą o mnie, że: Czasem zjadam 300 gramów czekolady na raz.
Największy grzech ekonomistów to: Wielokrotne popełnianie tych samych błędów
i ignorowanie lekcji płynących z historii.
W życiu chciałbym: Zobaczyć jak największą część świata. Marzy mi się podróż dookoła
globu – mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie na to czas.
W telefonie mam: Mnóstwo niepotrzebnych aplikacji.
Konkurencja: Najlepsza motywacja.
Wakacje spędzam: Z najbliższymi.
Pracować chciałbym: W takim środowisku, które oferuje dużą dowolność połączoną
z odpowiedzialnością za dokonane wybory. Może to być własna firma, ale niekoniecznie.
No i oczywiście chciałbym mieć czas dla siebie i moich bliskich.
Do szału może mnie doprowadzić: Ciągły upał w lato. I brak internetu.
Nigdy sobie nie odmawiam: Kolejnego odcinka serialu. Nie umiem się powstrzymać,
co czasem nie wychodzi mi na dobre, bo cały kolejny dzień chodzę ospały.
Inspiruje mnie: Henry Hazlitt. Ekonomista, który potrafi wyłożyć podstawy tej nauki
każdemu laikowi.
Internet jest: Niezbędny. Naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez dostępu do sieci.
Czytam: Niestety dość rzadko. Głównie książki ekonomiczne, choć zdarza mi się też czasem sięgnąć po beletrystykę. Thrillery autorstwa Lee Childa należą do moich ulubionych.
Oglądam: Mnóstwo filmów. A ostatnio coraz więcej seriali. To chyba jedna z najbardziej
lubianych przeze mnie form spędzania wolnego czasu.
Innych oceniam: Po tym, jak dobrze mi się z nimi rozmawia.
Chciałbym poznać: Warrena Buffetta ze względu na jego niesamowite zdolności inwestorskie. I Toma Cruise’a, bo to mój ulubiony aktor.
Ulubiony gadżet: Smartfon. Nigdzie się bez niego nie ruszam i już nieraz uratował mnie
w trudnych sytuacjach.
Gdybym nie był tym, kim jestem, mógłbym być: Pilotem. Zawsze fascynowały mnie
samoloty.
Gdyby to ode mnie zależało: Na świecie nie byłoby barier w handlu.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam to: Wybitnie głośny zegar ścienny, do którego zdążyłem się już w pełni przyzwyczaić.
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