Spis treści
Artur Pollok
Słowo wstępne...................................................................................

1

Grzegorz Wałęga
Sprawozdanie z przebiegu zawodów XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej w roku szkolnym 2010/2011........................................

3

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej w obiektywie.......................... 17
opracował: Grzegorz Wałęga
Zestaw pytań z zawodów I stopnia (szkolnych)
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej................................................ 24
Zestaw pytań z zawodów II stopnia (okręgowych)
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej................................................ 29
Zestaw pytań z zawodów III stopnia (centralnych)
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej................................................ 34
Elżbieta Mączyńska
Ustrój społeczno-gospodarczy. W poszukiwaniu nowego ładu........... 39
Witold M. Orłowski
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego ................................. 46

Redaktor naukowy: Artur Pollok
Opracowanie redakcyjne i korekta: Anna Krzesz
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
tel. 22 551 54 01, faks 22 551 54 44
www.pte.pl, e-mail: zk@pte.pl
ISSN 1507-1383
Skład, łamanie, druk i oprawa:
TECHNET Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 3A
30-732 Kraków
Nakład: 5000 egz.

Słowo wstępne

Słowo wstępne

O

ddajemy w ręce Czytelników kolejne
specjalne wydanie „Biuletynu PTE”
poświęcone Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Ukazuje się ono corocznie, już po raz trzeci,
dzięki życzliwemu wsparciu finansowemu ze
strony Narodowego Banku Polskiego.
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicz nej organizowana jest przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale
Ministerstwa Edukacji Narodowej, począwszy
od roku szkolnego 1987/1988. Jej głównym
celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży,
pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce
oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie
uzdolnionych. Dotychczasowe doświadczenia
pozwalają stwierdzić, że cele te są realizowane
z powodzeniem. Laureaci i finaliści Olimpiady
są uznanymi naukowcami, menedżerami oraz
urzędnikami wysokiego szczebla administracji rządowej. Olimpiada należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju oraz ich nauczycieli. Znajduje to wyraz w liczbie uczestników i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji Olimpiady.
W dotychczas zorganizowanych dwudziestu
czterech edycjach Olimpiady udział wzięło
prawie 275 tys. uczniów. Trudno przecenić
wagę tego przedsięwzięcia, zważywszy zwłaszcza na wciąż jeszcze niesatysfakcjonujący poziom świadomości ekonomicznej naszego społeczeństwa.
Nowa edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie szczególna z uwagi na przypadający jubileusz jej 25-lecia. Dla podkreślenia
tego wyjątkowego święta Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne przygotowuje szereg wydarzeń, które uczczą ćwierć wieku funkcjonowania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Już
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dziś anonsujemy planowaną z tej szczególnej okazji ogólnopolską konferencję naukową, która wieńczyć będzie zmagania olimpijskie w 2012 roku. O szczegółach związanych
z jubileuszem 25-lecia Olimpiady będziemy na
bieżąco informować za pośrednictwem strony
internetowej www.pte.pl/owe.
W roku szkolnym 2011/2012 Olimpiada zostanie przeprowadzona pod hasłem: „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicz nego”.
Inspiracją dla tej edycji Olimpiady stał się
ostatni głęboki kryzys finansowy i gospodarczy, który wykazał wiele słabości w funkcjonowaniu współczesnego systemu ekonomicznego.
Skutki kryzysu są dotkliwe dla społeczeństw
wielu krajów. Panuje zgodność, że jego przyczyny tkwią przede wszystkim w deregulacji
finansowej. Sprzyjało to osłabieniu kontroli
państwa nad zachowaniami menedżerów instytucji finansowych i niekontrolowanym zachowaniom podmiotów sektora finansowego.
Wprowadzane przez menedżerów różne innowacje i „wynalazki finansowe” doprowadziły
do osłabienia związków sfery finansowej ze
sferą realną gospodarki, co określa się mianem
finansjalizacji gospodarki. O skali tego zjawiska
świadczy fakt, że w szczytowej fazie kryzysu
finansowego wartość aktywów finansowych
przekraczała czterokrotnie wartość wytwarzanego przez gospodarkę światową produktu.
Tak głęboka nierównowaga między aktywami
finansowymi a aktywami rzeczowymi, które
stanowią zabezpieczenie ekonomiczne współczesnego pieniądza, była zasadniczym przejawem kryzysu. Następnie, na skutek zaburzeń
na rynkach finansowych w okresie kryzysu,
wartość aktywów finansowych dramatycznie
spadła. Okazało się, że właściciele kapitału
finansowego byli posiadaczami wirtualnego
kapitału, a więc de facto „właścicielami” potęż-
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nych strat (kapitału ujemnego). Zaburzenia
w sferze finansów wpłynęły negatywnie na
sferę realną gospodarki, a więc na spadek produkcji, wzrost bezrobocia, spadek konsumpcji
i spadek inwestycji rzeczowych. Stąd też rządy
wielu krajów, ugrupowania gospodarcze podjęły intensywne działania w celu ograniczenia
ryzyka ponownego kryzysu.
Pomyślna realizacja tak ważnego i zarazem wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu środowisk. Przede wszystkim słowa uznania należą się dyrektorom szkół oraz nauczycielom,
którzy z zaangażowaniem przygotowują młodzież do Olimpiady i są głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Program oraz
koncepcja merytoryczna każdej kolejnej edycji Olimpiady jest efektem pracy Komitetu
Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
w skład którego wchodzą uznani naukowcy,
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych,
a także przedstawiciele praktyki gospodarczej. W działalności tej Komitet Główny jest
wspierany przez 17 komitetów okręgowych
Olimpiady, zlokalizowanych w największych
miastach Polski, które czuwają nad prawidłową organizacją i przebiegiem zawodów olimpijskich. Niezwykle istotny, bo zabezpieczający
nie tylko stronę organizacyjną Olimpiady, ale
umożliwiający również nagradzanie laureatów
Olimpiady oraz ich opiekunów naukowych, jest
wkład mecenasów Olimpiady, którzy w zdecydowanej większości od wielu lat troszczą się
o jej funkcjonowanie. Za ten ogromny wkład
pracy, poświęcony czas, potencjał intelektualny i wsparcie finansowe Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej Zarząd Krajowy Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego składa wyrazy
serdecznego podziękowania.
W nowej edycji Olimpiady wszystkim jej
uczestnikom życzymy wielu sukcesów w rywalizacji o laury olimpijskie oraz wielu pożytków
płynących ze zgłębiania wiedzy ekonomicznej.
Oczywiście nie wszyscy uczestnicy Olimpiady
mogą zostać jej laureatami; na podium jest
bowiem przygotowanych tylko 30 miejsc dla
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najlepszych jej uczestników. Niemniej wszyscy uczestnicy zawodów olimpijskich wygrywają przez sam fakt wzięcia w nich udziału.
Poświęcają bowiem czas i energię na zgłębianie
wiedzy ekonomicznej niezbędnej do codziennego życia we współczesnym świecie. Każdego
dnia stajemy przecież przed koniecznością
dokonywania wyborów mających w znacznej
mierze podłoże ekonomiczne. Jeszcze raz
życzymy zatem powodzenia i wiele radości
w odkrywaniu świata ekonomii.
Niniejsze wydanie „Biuletynu PTE” kierujemy przede wszystkim do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w zmaganiach olimpijskich, ale nie
tylko. Jego lektura będzie z pewnością pożyteczna nie tylko dla nich, ale dla wszystkich
zainteresowanych problematyką ekonomiczną; może również posłużyć do samooceny –
w duchu olimpijskim – dotychczas zdobytej
wiedzy ekonomicznej. Obok bogatej dokumentacji faktograficznej i fotograficznej zakończonej już XXIV edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, Czytelnicy znajdą bowiem
w prezentowanym „Biuletynie PTE” pytania z poszczególnych stopni zawodów minionej edycji Olimpiady oraz dwa artykuły wprowadzające w problematykę kolejnej – XXV
edycji Olimpiady. Autorami tych artykułów
jest dwoje wybitnych polskich ekonomistów –
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (ze Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie) oraz prof.
dr hab. Witold M. Orłowski (z Politechniki
Warszawskiej). Dokonują oni nie tylko diagnozy przyczyn wciąż niepokonanego ogólnoświatowego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego w 2008 r., ale wskazują również drogi
wyjścia z tej niebywale trudnej sytuacji gospodarczej, w jakiej obecnie znajduje się świat.
Zachęcamy do lektury!
Wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

dr Artur Pollok
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Grzegorz Wałęga
sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Sprawozdanie z przebiegu
zawodów XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej w roku
szkolnym 2010/2011
1. Przygotowania do zawodów

W

roku szkolnym 2010/2011 odbyła się
XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem „Człowiek w świecie pieniądza”.
Patronat honorowy nad XXIV Olimpiadą
objął prezes Narodowego Banku Polskiego
prof. dr hab. Marek Belka.
Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było rozstrzygnięcie konkursu na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2010–2013. Kwota dotacji
z oferty Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
pomimo że zdobyła ona największą liczbę punktów w konkursie, została znacznie ograniczona. Sytuacja ta, w przypadku braku pokrycia
brakujących środków, zagrażała funkcjonowaniu Olimpiady. W tym celu 6 września 2010 r.
odbyło się połączone posiedzenie Prezydium
Zarządu Krajowego PTE i Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, na którym
była omawiana powyższa kwestia. W toku odwołań od decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej
kwota dotacji została zwiększona do pierwotnego poziomu, jednak spowodowało to opóźnienie przygotowań do zawodów bieżącej edycji
o 1,5 miesiąca.
Poza wyżej wskazanymi okolicznościami,
organizacja bieżącej edycji Olimpiady nie odbiegała w istotny sposób od poprzedniej edycji. Zgłoszenia były przyjmowane za pomocą
elektronicznego formularza. Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wydał w na-
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kładzie 3200 egz. „Informator o Olimpiadzie”
oraz plakat promujący zawody wśród uczniów.
Dodatkowo został przygotowany numer specjalny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego” poświęcony w całości zawodom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w łącznym nakładzie 5 tys. egz. Ponadto, co stało
się już tradycją, dla opiekunów naukowych
i szkół biorących udział w XXIII Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej przygotowano pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za udział
w zawodach. Powyższe materiały zostały rozesłane – na podstawie bazy teleadresowej PTE
i bazy pozyskanej z Ministerstwa Edukacji
Narodowej – do szkół i kuratoriów oświaty
w całej Polsce. Uzupełnieniem powyższych
działań była przeprowadzona na szeroką skalę – podobnie jak w latach ubiegłych – akcja
mailingowa (pocztą elektroniczną).
Duży nacisk został położony na efektywną
komunikację ze szkołami, nauczycielami
i uczniami. W tym celu wykorzystywano nie
tylko internet, ale także pocztę tradycyjną
i kontakty telefoniczne. Aktualizowana na
bieżąco strona internetowa stanowi swoistą
wizytówkę Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Pozwala ona śledzić nie tylko wydarzenia związane bezpośrednio z zawodami, ale również
przybliżyć działalność Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Uzupełnieniem tych działań
jest forum internetowe oraz biuletyn (newsletter) rozsyłany pocztą elektroniczną, który
zyskał stałe grono użytkowników.
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2. Przebieg zawodów I stopnia
(szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
Zgłoszenia szkół – zgodnie ze zmodyfikowanym harmonogramem – były przyjmowane
do 15 listopada 2010 r. Do zawodów szkolnych
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie 12 441 uczniów z 724 szkół
ponadgimnazjalnych. Z największym zainteresowaniem aktualna edycja Olimpiady spotkała
się w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. W każdym z tych
sześciu województw chęć udziału w Olimpiadzie
zgłosiło ponad tysiąc osób. Szczegółowe informacje na temat liczby zgłoszonych uczniów
i szkół w poszczególnych komitetach okręgowych zawiera załącznik nr 1.
Analizując liczbę uczestników i szkół w zawodach ostatnich edycji, należy stwierdzić, że
zawody Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej cieszą się dużym zainteresowaniem. Potwierdza
to wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów. Liczba szkół biorących udział
w zawodach w ostatnich latach jest stabilna
i oscyluje w przedziale 700–800. Natomiast
sytuacja demograficzna pozostaje nie bez

wpływu na liczbę uczestników w ostatniej
edycji – mniejsza liczba młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych zauważalna jest
również w statystykach dotyczących zawodów Olimpiady. Na liczbę uczestników i szkół
w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
istotny wpływ miało również opóźnienie
w harmonogramie i organizacji zawodów bieżącej edycji oraz „inflacja” konkursów i olimpiad o podobnej tematyce. Szczegółowe informacje na ten temat prezentują rysunki 1 i 2.
Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które
zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie
i przystąpiły do niej w dniu 15 grudnia 2010 r.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 900, a czas
ich trwania wynosił 120 minut. Dystrybucja
zestawów pytań na zawody szkolne odbyła się
za pośrednictwem Poczty Polskiej listami poleconymi. Zestawy pytań zostały zabezpieczone
tak, aby niemożliwe było zapoznanie się z ich
treścią przed rozpoczęciem zawodów.
Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie opisowe o charakterze ogólnym
(przekrojowym), nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie
z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych

Tabela 1. Zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – informacje o liczbie uczniów i szkół
Zgłoszenia

Siedziba Komitetu
Okręgowego

Faktyczny udział

Stosunek faktycznej liczby uczniów

liczba uczniów

liczba szkół

liczba uczniów

liczba szkół

do nadesłanych zgłoszeń (w %)

Białystok

365

19

266

18

73

Bydgoszcz

889

45

581

44

65

Częstochowa

421

20

388

20

92

Gdańsk

626

38

361

35

58

Katowice

1011

66

745

65

74

Kielce

355

18

275

18

77

Kraków

983

62

710

61

72

Lublin

671

43

530

43

79

Łódź

762

42

547

40

72

Olsztyn

562

39

379

36

67

Opole

545

26

390

26

72

Poznań

1245

71

811

69

65

Rzeszów

573

45

410

44

72

Szczecin

654

38

383

37

59

Warszawa

1074

73

682

69

64

Wrocław

1100

49

767

49

70

Zielona Góra

625

30

364

29

58

12461

724

8589

703

69

Ogółem
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Rysunek 1. Liczba uczestników zawodów
w ostatnich pięciu edycjach Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej

Rysunek 2. Liczba szkół w ostatnich pięciu
edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

(każde z jedną prawidłową odpowiedzią).
Zestaw pytań na zawody I stopnia (szkolne)
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz
z rozwiązaniami znajduje się na stronach
24–28 „Biuletynu”.
Na podstawie protokołów Komitetów Okręgowych w zawodach szkolnych XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wzięło udział
8589 uczniów z 703 szkół. Różnica pomiędzy
liczbą zawodników zgłoszonych a faktycznie przystępujących do zawodów wyniosła
ok. 31%. Rozbieżność pomiędzy liczbą uczestników zgłoszonych do zawodów a liczbą fak-
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tycznie przystępujących do zawodów wynika
z niemożliwości przystąpienia części uczniów
do zawodów w związku z sytuacją atmosferyczną (śnieżyce w zachodniej części kraju),
rezygnacją przez część z nich oraz sporadycznymi przypadkami zgłaszania zawyżonej liczby uczestników przez szkoły.
Klucz z prawidłowymi odpowiedziami na
pytania z zawodów szkolnych został upubliczniony na stronie internetowej Olimpiady
(www.pte.pl/owe). Na jego podstawie Komisje
Szkolne dokonały wstępnej weryfikacji prac.
Zgodnie z regulaminem Olimpiady Wiedzy
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Ekonomicznej do Komitetów Okręgowych
zostały przekazane wszystkie zestawy prac,
zarówno wypełnione, jak i niewypełnione.
W terminie do 20 stycznia 2011 r. jury powołane przy Komitetach Okręgowych dokonały
weryfikacji nadesłanych przez szkoły prac.
Na tej podstawie Komitety Okręgowe zakwalifikowały – na zasadach konkursu – do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej łącznie 899 uczniów.
Średnia liczba punktów uzyskanych w zawodach szkolnych XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej przez uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych),
wynosiła 56 pkt. Analiza liczby punktów uzyskanych w zawodach szkolnych przez zawodników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych wskazuje, że połowa zakwalifikowanych
uzyskała co najmniej 55 pkt (mediana).

3. Przebieg zawodów II stopnia
(okręgowych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
Zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się w poniedziałek, 28 lutego 2011 r. w siedemnastu
Komitetach Okręgowych zlokalizowanych w największych miastach: Białymstoku, Bydgoszczy,
Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu,
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie,
Wrocławiu i Zielonej Górze.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 1100, a czas
ich trwania wynosił 120 minut. Uczestnicy
zawodów okręgowych mieli scharakteryzować wpływ kursu walutowego na mikro- i makroekonomiczną sytuację Polski. Oprócz tego
rozwiązywali zadanie z analizy finansowej
i 30 pytań testowych. Zestaw pytań z zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej został zamieszczony
w niniejszym numerze „Biuletynu” na stronach 29–33.
Prace uczestników zawodów II stopnia
(okręgowych) zostały ocenione przez jury powołane przy każdym Komitecie Okręgowym,
a następnie przekazane do zespołu ds. weryfikacji wyników zawodów II stopnia (okręgowych), powołanego przez Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
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Do zawodów III stopnia (centralnych) – decyzją Komitetu Głównego – zostało zakwalifikowanych 100 najlepszych uczestników,
którzy wywodzili się z 58 szkół. W tym roku
o laury finalistów i laureatów rywalizowało 85 chłopców i 15 dziewcząt. W finałowej
grupie znalazło się aż 7 uczniów z Liceum
Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej
RP w Gdyni, 6 uczniów z XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej
we Wrocławiu oraz 5 uczniów z I Liceum
Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze. Natomiast w przekroju regionów na zawody III stopnia (centralne) najwięcej uczestników przyjechało z województwa mazowieckiego (16 uczniów) i kujawsko-pomorskiego (12 uczniów).
Średnia liczba punktów uzyskanych w zawodach II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej przez uczniów zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wynosiła 64,6 pkt. Analiza wskazuje, że
połowa zakwalifikowanych uczestników uzyskała co najmniej 61 pkt (mediana), natomiast
wartość modalnej to 59 pkt.
Zmaganiom uczestników w Olimpiadzie zawsze towarzyszą działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę ekonomiczną. Tak też było
i w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Wszyscy uczestnicy zawodów okręgowych, ich
opiekunowie naukowi oraz szkoły otrzymali książkę G.S. Bratkowskiego pt. Nieco inna
historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów
i obrotu pieniężnego (VEDA, Warszawa 2010).
Trzy tysiące egzemplarzy tej publikacji ufundował Narodowy Bank Polski, który od lat
wspiera Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej
finansowo i merytorycznie.

4. Przebieg zawodów III stopnia
(centralnych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
Zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 16 i 17
kwietnia 2011 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu
Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.
Pierwszy dzień zawodów miał charakter
egzaminu pisemnego. W pytaniu opisowym
uczestnicy mieli przedstawić społeczne i eko-
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nomiczne uzasadnienie redystrybucji dochodów ludności. Ponadto rozwiązywali zadanie analityczne i pytania testowe, w których
więcej niż jedna odpowiedź mogła być prawidłowa. Zestaw pytań z zawodów tego stopnia został zamieszczony na stronach 34–38
„Biuletynu”. Następnego dnia 44 najlepszych
po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.
Zwycięzcą XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej został Arkadiusz Bebel z XIV
Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Drugie miejsce przypadło ex aequo trzem osobom: Emilowi
Der dzie z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Michałowi
Iwanowiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego
w Pile oraz Krzysztofowi Aszkowskiemu
z Liceum Ekologicznego nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Na trzecim miejscu
znalazł się Tomasz Kleszcz z LXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza
w Warszawie.
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyznał łącznie 30 tytułów laureata i 70 tytułów finalisty. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Eugeniusza
Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania,
ponieważ poziom wiedzy uczestników był
bardzo wyrównany, co szczególnie było widać podczas części ustnej zawodów. Świadczy
o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 15 miejsc (po kilku ex aequo
na tym samym miejscu).
Listę laureatów i finalistów zawodów
III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej wraz z uzyskaną
przez nich punktacją przedstawiają tabele 2 i 3. W gronie laureatów XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej znalazło się 27 chłopców i 3 dziewczęta. Warto podkreślić, że tegoroczne zawody finałowe zostały zdominowane
przez uczniów szkół ogólnokształcących.
Najlepszymi szkołami w XXIV Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej okazały się: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej
we Wrocławiu (3 laureatów), I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi (2 laureatów), LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie (2 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (2 laureatów) oraz XXXIII Liceum Ogólno-
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kształcące im. M. Kopernika w Warszawie
(2 laureatów). Listę szkół i opiekunów naukowych laureatów i finalistów XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej prezentuje tabela 4.
Dodatkowo podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną,
które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą.
Fundatorem jednej z nich była Polska Izba
Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta została przyznana już po raz piąty za najlepszą pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady
kapituła nagrody specjalnej przyznała nagrodę pieniężną w kwocie 1000 zł Dawidowi
Kropidłowskiemu z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP
w Gdyni oraz wyróżnienie dla Weroniki
Mincewicz z V Liceum Ogólnokształcącego
w Bielsku-Białej (800 zł). Ponadto podczas
zawodów III stopnia (centralnych) rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby
Zarzą dzających Funduszami i Aktywami
w War sza wie (www.izfa.pl). W tegorocznej
edycji konkursu przyznano dwie równorzędne nagrody dla Anny Maliszewskiej z I Liceum
Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze oraz Jana T. Kowalskiego
ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Białymstoku za napisanie ciekawych i nieszablonowych esejów na temat rynku funduszy inwestycyjnych. Obydwie wyróżnione
w tym konkursie osoby otrzymały funkcjonalne tablety iPad (każdy o wartości ponad
2500 zł).
W przeddzień zawodów centralnych –
15 kwietnia 2011 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego
Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką.
Była to druga z kolei wizyta w siedzibie banku
centralnego. Tegoroczne spotkanie świetnie
wpisało się w tematykę bieżącej edycji zawodów. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych uczestnicy mieli także
okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP.
Pełną relację ze spotkania można oglądnąć na
kanale NBP.tv w serwisie YouTube™.
Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład
dla młodzieży i ich opiekunów naukowych.
Prof. dr hab. Andrzej Sławiński (dyrektor
generalny Instytutu Ekonomicznego NBP)
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wygłosił wykład nt. „Jak banki wywołały globalny kryzys finansowy?”. Wykład spotkał
się – jak zawsze – z dużym zainteresowaniem
młodzieży i jej opiekunów. W trakcie dyskusji
uczestnicy zawodów centralnych wykazali się
głęboką wiedzą ekonomiczną oraz znajomością aktualnych problemów gospodarczych
Polski.
Wszyscy uczestnicy tegorocznych zawodów
finałowych otrzymali książki ufundowane
przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego,
Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne. Ponadto Komisja
Nadzoru Finansowego przekazała ciekawe gadżety, wśród których znalazły się: pamiątkowe
koszulki, pendrive’y, smycze, długopisy, notatniki oraz plecaki.

5. Uroczyste zakończenie XXIV
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
w Ministerstwie Gospodarki
Uroczyste zakończenie wieńczące rywalizację w zawodach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stanowi już trwały element każdej jej
edycji. Tradycją jest, że co roku z najlepszymi
młodymi ekonomistami spotykały się osoby,
które podejmują w kraju najważniejsze decyzje
gospodarcze – premierzy i ministrowie finansów. I w tej edycji nie mogło być inaczej.
W środę 22 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki. Pomimo
wielu obowiązków związanych m.in. z polską prezydencją w Unii Europejskiej, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak
znalazł czas i zaprosił na spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych oraz dyrektorów najlepszych szkół. Z ramienia organizatorów Olimpiady spotkanie prowadzili: prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska oraz przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej prof. dr hab. Stanisław
Owsiak. Wzięli w nim również udział: dr Zbigniew Augustynowicz – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw
Narodowego Banku Polskiego Miłosz Rojek
– dyrektor Departamentu Edukacji Komisji
Nadzoru Finansowego oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół
oraz przedstawiciele mecenasów.
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Na początku spotkania prof. Elżbieta
Mączyńska przedstawiła idee i cele Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej oraz krótko jej historię.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław
Owsiak, który zaprezentował informacje o bieżącej edycji Olimpiady. W trakcie spotkania
wywiązała się ożywiona dyskusja laureatów
z ministrem gospodarki.
Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – zwycięzca XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej – otrzymał nagrody: Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
i Ministra Gospodarki w wysokości 10 tys. zł
oraz nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego.
Również XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu – szkoła,
z której w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wywodziło się najwięcej, bo trzech
laureatów i trzech finalistów – otrzymała nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra
Gospodarki w postaci nowoczesnego projektora multimedialnego. Szkoła ta otrzymała także pamiątkowy dyplom od Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
Na zakończenie tej części spotkania głos
zabrał zwycięzca XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, który w imieniu laureatów
i ich opiekunów naukowych podziękował wicepremierowi i ministrowi gospodarki za spotkanie, a mecenasom i sponsorom Olimpiady
za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Słowa
uznania skierował też do obecnych na sali organizatorów – władz Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego i członków Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Podziękował im za zaangażowanie w organizację zawodów wszystkich szczebli oraz możliwość
rywalizacji o olimpijskie laury.
W drugiej części spotkania uhonorowano pozostałych laureatów. Zdobywcy II miejsca (ex aequo) – Emil Derda III Liceum
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej
w Lublinie, Michał Iwanowicz I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej Curie
w Pile oraz Krzysztof Aszkowski Liceum
Ekologicznego nr 2 im. Unii Europejskiej
w Zielonej Górze – otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 7000 zł każda. Kolejny
laureat – Tomasz Kleszcz z LXIV Liceum
Ogólnokształcącego im. S.I. Witkiewicza
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w Warszawie, który zajął III lokatę, otrzymał
roczne stypendium w wysokości 5000 zł.
Piętnastu kolejnych laureatów, którzy zajęli miejsca od IV do XI, otrzymało roczne
stypendia naukowe w kwocie 5000 zł. Wśród
tej grupy znalazły się następujące osoby:
Wojciech Oleś z II Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Fycza-Modrzewskiego w Rybniku oraz
Seweryn Lisiecki z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Legnicy (obydwaj na miejscu IV), Michał Łapkow ski
z II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu (miejsce V), Maciej
Smółko z III Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
(miejsce VI), Joanna Gola z XIII Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie, Przemysław
Humięcki z XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Czackiego w Warszawie i Przemysław
Aszkowski z I Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze (cała
trójka na miejscu VII), Weronika Mincewicz
z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej i Robert Guzowski z XIII Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie (obydwoje na
miejscu VIII), Maciej Stefański z IX Liceum
Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej
w Warszawie (miejsce IX), Andrzej Zera
z II Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
G. Orlicz-Dreszera w Chełmie, Maciej
Wróblewski z I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Łodzi, Łukasz Gołaszewski
z XXXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Warszawie (wszyscy trzej
miejsce X), a także Piotr Lorenc z IV Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
w Toruniu oraz Bartosz Pankratz z I Liceum
Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi,
którzy zajęli ex aequo XI pozycję. Fundatorem
dziesięciu stypendiów była Telekomunikacja
Polska, a Agencja Rozwoju Przemysłu SA
i Bank BPH SA ufundowały sześć kolejnych
(każdy z nich po trzy).
Ponadto wszyscy laureaci XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej otrzymali wysokiej klasy komputery. Dla najlepszych 18 uczestników
tegorocznej edycji Olimpiady notebooki ufundował prezes Narodowego Banku Polskiego.
Dla kolejnych 6 laureatów laptopy został zakupione dzięki wsparciu Fundacji BRE Banku,
natomiast po dwa sfinansowały Polska Izba
Ubezpieczeń, Biuro Informacji Kredytowej SA
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oraz stowarzyszenie KOPIPOL. Wśród nagród
rzeczowych znalazł się także komplet książek
o tematyce ekonomicznej, ufundowany przez
wiodące polskie wydawnictwa (PWN, PWE,
Difin i C.H. Beck), programy komputerowe
oraz pamiątkowe monety.
Warto też przypomnieć, że – jak co roku –
laureaci i finaliści oprócz nagród pieniężnych
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce (do wyboru
prawie 50 wyższych uczelni ekonomicznych,
uniwersytetów, wyższych szkół technicznych
i pedagogicznych). Uczniowie szkół, którzy
znajdują się wśród 100 uczestników zawodów
III stopnia (centralnych), są również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Zwolnienie z egzaminu zawodowego
jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.
Dalszy rozwój naukowy i zawodowy laureatów jest przedmiotem wspólnej troski
organizatorów i mecenasów Olimpiady, czego
wyrazem są staże i wyjazdy na seminaria naukowe. Dwóch laureatów będzie uczestniczyć
w dwutygodniowym seminarium naukowym
we Vlotho w Niemczech w sierpniu 2011 r.,
a kolejnych trzech odbędzie staże w Agencji
Rozwoju Przemysłu SA.
W spotkaniu w Ministerstwie Finansów
uczestniczyli także opiekunowie naukowi przygotowujący laureatów do zawodów i dyrektorzy najlepszych szkół, którzy również otrzymali nagrody pieniężne i zestawy książek.
W zależności od osiągniętych wyników (liczby
laureatów i finalistów, nad którymi nauczyciel
sprawował opiekę) przyznano nagrody pieniężne w kwocie od 1000 do 2200 zł. W ten sposób
doceniono ich zaangażowanie i wkład pracy
włożony w opiekę naukową nad uczestnikami
Olimpiady. W tym miejscu trzeba też szczególnie wspomnieć o mgr. Patryku Araszkiewiczu
z XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
oraz mgr. Jerzym Kaźmierczyku z I Liceum
Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego
w Zielonej Górze. Obaj nauczyciele zostali
uhonorowani nagrodą „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”, która jest przyznawana opiekunom naukowym laureatów w co najmniej trzech edycjach OWE.
Ponadto w najbliższym czasie do szkół, które uczestniczyły w zawodach XXIV Olimpiady
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Wiedzy Ekonomicznej, zostaną przesłane dyplomy z podziękowaniem dla osób odpowiedzialnych za organizację zawodów I stopnia.
Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, należy przywołać jeszcze jedną liczbę – ćwierć miliona złotych.
Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród
przekazanych w XXIV Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej. Natomiast wiedza i umiejętności, które zdobyli uczestnicy zawodów w trakcie przygotowań do poszczególnych stopni zawodów są nie do wycenienia.
W ten sam dzień – 22 czerwca 2011 r. – laureaci i ich opiekunowie naukowi odwiedzili
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
gdzie w imieniu jej prezesa dr. Ludwika
Sobolewskiego zostali przyjęci przez dr Lidię
Adamską – członka Zarządu Giełdy. Zebrani
wysłuchali krótkiej prezentacji na temat historii Giełdy, a także dowiedzieli się o jej aktualnej pozycji na tle europejskiego i globalnego rynku kapitałowego. W trakcie spotkania laureaci mieli także okazję zadać pytania
kierownictwu Giełdy, z czego niektórzy skwapliwie skorzystali. Wizyta zakończyła się pamiątkowym grupowym zdjęciem w sali notowań Centrum Giełdowego przy ul. Książęcej 2
(vide: fotoreportaż na stronach 17–23).
Pamiętać należy, że Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej to nie tylko uroczysta gala
z udziałem premiera lub wicepremiera
oraz wręczenie nagród. Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej to również szereg działań,
których celem jest upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Wspomnieć
tutaj należy choćby wykłady dla uczestników
Olimpiady organizowane w różnych ośrodkach
w całej Polsce.

6. Wokół zawodów XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
O wydarzeniach związanych z Olimpiadą
Wiedzy Ekonomicznej można przeczytać
nie tylko na stronie internetowej Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, ale także w okolicznościowych „Biuletynach PTE”. Forum
internetowe oraz biuletyn (newsletter) rozsyłany pocztą elektroniczną, poświęcony wydarzeniom związanym z Olimpiadą Wiedzy
Ekonomicznej, zyskał stałe grono użytkow-
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ników. Cały czas podejmowane są również
starania, aby informacje te były zamieszczane w ogólnopolskich mediach. Zaowocowało
to m.in. kilkunastoma wzmiankami o zawodach bieżącej edycji w mediach elektronicznych, m.in.: NBPortal, Interia.pl, Forbes.pl
i Perspektywy.pl (szczegóły na stronie internetowej Olimpiady: www.pte.pl/owe – w zakładce
„OWE w mediach”). O spotkaniu uczestników
zawodów centralnych XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej informowała również na swojej
antenie TVP Info oraz Polskie Radio.
Podsumowując przebieg zawodów XXIV
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku
szkolnym 2010/2011, nie można zapomnieć
o mecenasach i partnerach tego jednego z największych przedsięwzięć z zakresu edukacji
ekonomicznej w Polsce. Wsparcia XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej udzielili: Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej,
Minister Gospodarki, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Narodowy Bank Polski, Komisja
Nadzoru Finansowego, Agencja Rozwoju
Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie, Biuro Informacji Kredytowej
SA, Bank BPH SA, C.H. Beck sp. z o.o.,
Biuro Informatyki Stosowanej Format, Difin
SA, Fundacja BRE Banku, Główny Urząd
Statystyczny, Izba Zarządzających Funduszami
i Aktywami, Mennica Polska SA, Polska
Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo
Naukowe PWN SA. Bez pomocy ze strony stałego grona mecenasów i partnerów Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej to największe w Polsce
przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekonomicznej młodzieży nie mogłoby się odbyć. Warto
podkreślić, że niezależnie od koniunktury gospodarczej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
zawsze może liczyć na życzliwie wsparcie ze
strony mecenasów, za co szczególnie jesteśmy
wdzięczni.

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy

II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

Kleszcz Tomasz

Oleś Wojciech

Lisiecki Seweryn

Łapkowski Michał

Smółko Maciej

Aszkowski Przemysław

Humięcki Przemysław

Gola Joanna

Guzowski Robert

Mincewicz Weronika

Stefański Maciej

Zera Andrzej

Wróblewski Maciej

Gołaszewski Łukasz

Pankratz Bartosz

Lorenc Piotr

Zdobylak Krzysztof

Wroński Marcin

Szandrach Maria

Michna Marcin

Kowalski Jan

Małek Mateusz

Ławski Filip

Rutkowski Artur

Kuśnierz Jarosław

IV

IV

V

VI

VII

VII

VII

VIII

VIII

IX

X

X

X

XI

XI

XII

XII

XII

XII

XII

XIII

XIII

XIV

XV

Czuba Jan

Liceum Ekologiczne nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Aszkowski Krzysztof

II

III

XV

I Liceum Ogólnokształcące w Pile

Iwanowicz Michał

II

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Derda Emil

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

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

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Fycza-Modrzewskiego w Rybniku

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Bebel Arkadiusz

Szkoła

I

Nazwisko i imię

II

Miejsce

Lublin

Kraków

Bydgoszcz

Warszawa

Wrocław

Białystok

Rzeszów

Gdańsk

Warszawa

Wrocław

Bydgoszcz

Łódź

Warszawa

Łódź

Lublin

Warszawa

Katowice

Szczecin

Szczecin

Warszawa

Zielona Góra

Białystok

Wrocław

Wrocław

Katowice

Warszawa

Zielona Góra

Poznań

Lublin

Wrocław

Okręg

50

57

56

53

60

53

51

51

52

53

52

63

51

57

58

62

54

62

56

56

60

58

56

59

59

62

64

66

64

73

część pisemna

Tabela 2. Lista laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami z zawodów centralnych
Liczba pkt

31

24

26

30

23

31

33

33

32

31

33

22

35

29

28

25

34

26

33

33

29

32

35

33

33

32

34

32

34

31

część ustna

81

81

82

83

83

84

84

84

84

84

85

85

86

86

86

87

88

88

89

89

89

90

91

92

92

94

98

98

98

104

suma

Laureaci zawodów centralnych XXIV OWE

11

12

Wasiluk Dominik

Surzyn Andrzej

Wójcik Arkadiusz

Smutek Krzysztof

Matecki Mateusz

Byrski Piotr

Burkacki Bartłomiej

Pawłowska Justyna

Pupka-Lipiński Tomasz

Fila Aleksandra

Leśko Grzegorz

Lasota Karol

Matuszewski Mateusz

Skorupa Mikołaj

Kropidłowski Dawid

Matyjasek Katarzyna

Dubaniowski Maciej

Śnioch Tomasz

Dembski Jerzy

Lewandowska Oliwia

Piłat Piotr

Olma Tomasz

Madejski Wiktor

Reudowicz Michał

XVI

XVI

XVI

XVI

XVI

XVII

XVIII

XIX

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXIV

XXIV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXV

XXVI

Nazwisko i imię

XVI

Miejsce

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. E. Konopczyńskiego w Warszawie

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki w Warszawie

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

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Katolickie liceum Ogólnokształcące im. F. Neri w Radomiu

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

II Liceum Ogólnokształcące im. E. Plater w Sosnowcu

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Technikum nr 5 w Rzeszowie

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Gdyni

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej

Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach

Szkoła

Warszawa

Warszawa

Katowice

Warszawa

Bydgoszcz

Warszawa

Warszawa

Zielona Góra

Łódź

Gdańsk

Katowice

Poznań

Bydgoszcz

Rzeszów

Wrocław

Gdańsk

Warszawa

Gdańsk

Katowice

Poznań

Szczecin

Kraków

Kraków

Warszawa

Okręg

47

48

48

48

48

48

48

49

49

49

50

53

51

55

53

53

54

52

50

60

50

53

51

51

część pisemna

Tabela 3. Lista finalistów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami z zawodów centralnych

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20

20

24

21

24

24

24

27

30

20

30

27

29

29

część ustna*

Liczba pkt

47

48

48

48

48

48

48

49

49

49

70

73

75

76

77

77

78

79

80

80

80

80

80

80

suma

Finaliści zawodów centralnych XXIV OWE

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

Gut Andrzej

Vuong Sy Anh

Sobiepanek Szymon

Niepiekło Jan

Posmyk Dominik

Magiera Łukasz

Wójtowicz Jacek

Wachowski Rafał

Rosa Jan

Siekierski Mateusz

Bronka Patryk

Maliszewska Anna

Borgosz Rafał

Tchorzewski Mikołaj

Wysocki Jakub

Jarocki Bartosz

Latocha Maciej

Maśny Michał

Nowak Damian

Erazmus Michał

Goguś Piotr

Patyna Łukasz

Jabłoński Łukasz

Sroczkowski Piotr

Olszanowski Patryk

XXVI

XXVI

XXVII

XXVII

XXVIII

XXVIII

XXVIII

XXVIII

XXVIII

XXIX

XXIX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXI

XXXI

XXXI

XXXII

XXXII

XXXIII

XXXIII

Nazwisko i imię

XXVI

Miejsce

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu

IX Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Częstochowie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu

Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie

Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

Katolickie Liceum Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Fycza-Modrzewskiego w Rybniku

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Szkoła

Poznań

Częstochowa

Opole

Bydgoszcz

Wrocław

Lublin

Zielona Góra

Warszawa

Lublin

Gdańsk

Bydgoszcz

Warszawa

Katowice

Zielona Góra

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Katowice

Białystok

Bydgoszcz

Katowice

Łódź

Wrocław

Szczecin

Warszawa

Gdańsk

Okręg

40

40

41

41

42

42

42

43

43

43

43

43

43

44

44

45

45

45

45

45

46

46

47

47

47

część pisemna

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

część ustna*

Liczba pkt

40

40

41

41

42

42

42

43

43

43

43

43

43

44

44

45

45

45

45

45

46

46

47

47

47

suma

Finaliści zawodów centralnych XXIV OWE

13

14

Stroka Sonia

Kowalski Filip

Tułodziecka Ewa

Bukowiec Katarzyna

Babicz Artur

Paczkowska Joanna

XXXVII

XXXVII

XXXVII

XXXVIII

XXXVIII

XXXIX

Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Poznań

Łódź

Opole

Kraków

Lublin

Gdańsk

Bydgoszcz

Zielona Góra

Kraków

Bydgoszcz

Gdańsk

Opole

Gdańsk

Lublin

Szczecin

Kraków

Wrocław

Katowice

Okręg

19

19

20

23

23

27

27

30

32

32

33

33

34

34

34

34

35

36

38

38

40

część pisemna

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

część ustna*

Liczba pkt

19

19

20

23

23

27

27

30

32

32

33

33

34

34

34

34

35

36

38

38

40

suma

* minimum punktów z części pisemnej kwalifikujące do części ustnej zostało ustalone przez jury zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na poziomie 50 (włącznie).

Kokot Jesica

XLIV

Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

Mazur Łukasz

Skubij Maciej

XLIII

Kukuczka Dominika

XLII

XLIV

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni

Kołodziejczyk Daniel

XLII

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Górska Joanna

I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

I Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Gdyni

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zespół Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

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

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Opolu

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Białej Podlaskiej

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Szkoła

XLI

Karczmarczyk Marcin

Wołochowski Jędrzej

XXXVII

XLI

Kuczewski Daniel

XXXVI

Barszcz Tobiasz

Berda Piotr

XXXV

Sikora Michał

Derus Mateusz

XXXIV

XL

Mazurkiewicz Daniel

XXXIX

Kierczak Lucjan

XXXIII

Nazwisko i imię

XXXIV

Miejsce

Finaliści zawodów centralnych XXIV OWE

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
Liceum Ogólnokształcące nr 1w Bydgoszczy
Zespól Szkół Ekonomicznych w Toruniu
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu
Katolickie Liceum Księży Pallotynów Collegium Culmense w Chełmnie
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu
VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Zespół Szkół UMK Liceum Akademickie w Toruniu
IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Fycza-Modrzewskiego w Rybniku
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej
V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie
I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamojskiego w Lublinie

Nazwa szkoły

Liczba
laureatów
finalistów
0
1
1
o
1
0
0
1
1
1
0
2
0
1
1
2
0
1
0
1
1
1
0
3
0
1
0
2
1
6
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
mgr Jerzy Łuba
mgr Łucja Ryńska
mgr Agata Baczewska
Marcin Pietrzak
mgr Małgorzata Klisz-Lipkowska
mgr Łucja Modzelewska
mgr Wioletta Graczyk
mgr Andrzej Czyżewski
mgr Małgorzata Kręcicka
mgr Maria Płocek
mgr Wiesława Kitajgrodzka, mgr Katarzyna Sobczak
mgr Arkadiusz Stańczyk
dr Agnieszka Owczarek
mgr Małgorzata Duszewska
mgr Waldemar Kotowski
mgr Janina Kozieł
mgr Bogusława Żak
mgr Olga Bytniewska
mgr Marcin Gut
Anna Podorecka
mgr Dorota Ługowska
mgr Karol Kołowski
mgr inż. Tadeusz Olma
mgr Paweł Warzecha
mgr Monika Kostecka
mgr Teresa Wnękowicz
mgr Renata Olszówka
mgr Ireneusz Maj
mgr Małgorzata Mańkowska
mgr Ewa Domańska
mgr Danuta Rentflejsz
mgr Lidia Rachwał

Imię i nazwisko opiekuna naukowego

Tabela 4. Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Białystok
Białystok
Białystok
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Częstochowa
Gdańsk
Gdańsk
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin

Komitet
Okręgowy

Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów XXIV OWE
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III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Piotrkowie Trybunalskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Marii Konopnickiej w Opolu
Technikum Ekonomiczne nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego Grota
w Opolu
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Pile
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie
Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie
Technikum nr 5 w Rzeszowie
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois w Koszalinie
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach
IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Filipa Neri w Radomiu
LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. E. Konopczyńskiego w Warszawie
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lubinie
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekologicznych nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Nazwa szkoły

1
1
2
1
0
1
1
1
1
0
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
1
0
0
3
4
0
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
1
0
2
0
1
2
0
1
1
3
1
1
0

Liczba
laureatów
finalistów
1
0
0
1
2
2

mgr Lidia Nowak, mgr Irena Kwoka, mgr Wojciech Michna
mgr Anna Selwa
mgr Wanda Romejko-Lotfi
mgr Patryk Araszkiewicz
mgr Anna Frołów
mgr inż. Jarosław Mitek
mgr inż. Zuzanna Zielińska
mgr Barbara Kozłowska
Michał Lubaś
mgr Anna Bebko
Janusz Cieszyński
mgr Babrara Dąbrowska, mgr Mirosław Malinowski
mgr Jolanta Świetlik
mgr Zygmunt Pabisiak
mgr Beata Trzcińska
mgr Paweł Galacki, Michał Zator
mgr Jerzy Kaźmierczyk, mgr Ewa Krzywicka
mgr Jerzy Kaźmierczyk, mgr Katarzyna Juny-Pilarska
mgr Jerzy Kaźmierczyk

mgr Anna Kołodziejczak

mgr Piotr Bury
mgr Anna Bobińska
mgr Barbara Wierzbowska
mgr inż.Janusz Kosicki

mgr Danuta Hausner

mgr Magdalena Koloch
dr Stanisław Karleszko, mgr Ewa Michalska

mgr Jadwiga Mydlak, mgr Małgorzata Stachera

mgr Waldemar Żytomski
mgr Monika Romanowska
mgr Agnieszka Woźniak

Imię i nazwisko opiekuna naukowego

Rzeszów
Rzeszów
Szczecin
Szczecin
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra

Poznań

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

Opole

Opole
Opole

Łódź

Lublin
Lublin
Łódź

Komitet
Okręgowy
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XXIV Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej w obiektywie
Piątek, 15 kwietnia 2011 r.
 Fot. 1. „Człowiek w świecie pieniądza” to nie tylko hasło XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej, ale
także myśl przewodnia wizyty w Narodowym Banku
Polskim. W przeddzień zawodów centralnych uczestnicy
oraz ich opiekunowie naukowi zostali zaproszeni przez
prof. dr. hab. Marka Belkę –
prezesa Narodowego Banku
Polskiego (z prawej) do „serca
polskiego systemu bankowego”. Prof. Elżbieta Mączyńska –
prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego otwiera spotkanie. Z lewej: prof. Stanisław
Owsiak – przewodniczący
Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.

 Fot. 2. W trakcie spotkania było i o prawie KopernikaGreshama, i o pewnym podatku, którego potoczna nazwa
jest szczególnie bliska prezesowi Narodowego Banku
Polskiego. Obecni na spotkaniu olimpijczycy dyskutowali z prof. Markiem Belką jak
równy z równym. Nie dało się
nie zauważyć, że to 100 najlepszych młodych ekonomistów
Anno Domini 2011.

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny
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Fot. 3. Po spotkaniu został zaplanowany
poczęstunek, tak aby uczestnicy finałów mieli
siły zmierzyć się z… ponad 12 kg sztabą najprawdziwszego złota. Niedziwne, że uśmiech
na twarzy sam się pojawia, gdy trzyma się
w ręku prawie 2 mln zł.

 Fot. 4. Gdzie można dowiedzieć
się więcej o pieniądzu, niż w banku centralnym? Podczas zwiedzania Gabinetu Numizmatycznego
Narodowego Banku Polskiego była
mowa nie tylko o historii pieniądza
papierowego w Polsce. Nie lada gratką był też zbiór monet kolekcjonerskich z metali szlachetnych.

Sobota, 16 kwietnia 2011 r.
 Fot. 5. 3… 2… 1… Zaczynamy!
Atmosfera Centrum Edukacji
Statystycznej Głównego Urzędu
Statystycznego w Jachrance nad
Zalewem Zegrzyńskim, jak co roku,
wyjątkowa. Rozpoczęcie zawodów centralnych poprzedza losowanie miejsc.
Puchar z losami trzyma Jolanta
Sawukajtys – sekretarz Komitetu
O k r ę g o w e g o O l i m p i a d y Wi e d z y
Ekonomicznej w Warszawie. Uśmiech
na twarzy Pawła Adamczyka z Biura
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej musi przynieść szczęście
losującym.
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Fot. 6. Zawodnicy zajęli już miejsca. Zanim nastąpi otwarcie koperty
z pytaniami, członkowie jury sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Czujnym okiem bada salę i ostatnie wskazówki przekazuje m.in. dr
Artur Pollok – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.

Fot. 7. Tygodnie długich przygotowań i… 120 minut, w trakcie których
trzeba się wykazać wiedzą. Na tym etapie poziom jest wyrównany. Ważne, aby
zachować spokój i dobrze wykorzystać
czas. Każdy chce odnieść sukces, więc
wśród piszących pełna mobilizacja.

Fot. 8. Niezwłocznie po zakończeniu zawodów jury żwawo zabiera się
do pracy. Choć czasem trudno odczytać udzielane pod presją czasu odpowiedzi, członków jury nie opuszcza dobry nastrój. Kto będzie w tym roku
najlepszy? Przy stosie arkuszy z odpowiedziami (od lewej): dr Czesława
Pilarska, mgr Jakub Kwaśny oraz
dr Jadwiga Jefimowicz.

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny
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Fot. 9. Wszyscy czekają w napięciu
na wyniki części pisemnej zawodów.
Aby skrócić ten czas, po poobiedniej
sjeście, wykład nt. „Jak banki wywołały globalny kryzys finansowy?” wygłosił prof. Andrzej Sławiński – dyrektor
generalny Instytutu Ekonomicznego
N a r o d o w e g o B a n k u Po l s k i e g o .
Aktualność tematu wzbudziła żywą
dyskusję – uczestnicy zawodów centralnych zasypali prelegenta pytaniami. To nie koniec emocji tego dnia,
bo…

Fot. 10. …zaraz po wykładzie następuje rozstrzygnięcie konkursu
o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby
Ubezpieczeń. Na zdjęciu: dyplom i kopertę z nagrodą wyróżnionej w konkursie Weronice Mincewicz z V Liceum
Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej
wręczają przedstawiciele fundatora:
Andrzej Maciążek – członek Zarządu
PIU (drugi z lewej) oraz Marek
Kurowski – główny analityk PIU
(pierwszy z lewej).

Niedziela, 17 kwietnia 2011 r.
 Fot. 11. Niedzielne przedpołudnie wypełniła część ustna zawodów,
podczas której odbyła się decydująca rozgrywka o 30 tytułów laureata
i ten jeden najważniejszy – zwycięzcy
XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Emocje wśród uczestników były duże,
więc na tremę przed odpowiedzią nie
było już chyba czasu. Na zdjęciu członkowie jury podczas egzaminu (od prawej): dr Ryszard Kowalski, prof. Piotr
Urbanek i dr Jadwiga Jefimowicz.
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 Fot. 12. Ogłoszenie listy laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Trzeba pogratulować
i podziękować wszystkim uczestnikom
za ciężką pracę i rywalizację w trakcie całej edycji. Ciepłe słowa należą się
także nauczycielom-opiekunom naukowym olimpijczyków, którzy przygotowywali ich do zawodów. Na zdjęciu
(od prawej): prof. Stanisław Owsiak –
przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, prof.
Eugeniusz Kwiatkowski – przewodniczący jury zawodów centralnych oraz
Grzegorz Wałęga – sekretarz naukowy
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.

 Fot. 13. Parafrazując myśl przewodnią bieżącej edycji Olimpiady,
można by napisać: Najlepszy „człowiek w świecie pieniądza”, czyli
zwycięzca XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej Arkadiusz Bebel (trzeci z lewej). W tym roku XIV Liceum
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e i m . Po l o n i i
Belgijskiej we Wrocławiu nie tylko
„dorobiło się” zwycięzcy, ale miało
także najwięcej, bo aż trzech laureatów w zawodach centralnych. Z kronikarskiego obowiązku trzeba też
zanotować, że tym miłym pamiątkowym zdjęciem zmagania w XXIV
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej dobiegły końca.

Środa, 22 czerwca 2011 r.
Fot. 14. Laureaci XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej odwiedzili nie
tylko Narodowy Bank Polski. Byli też
gośćmi najważniejszej instytucji polskiego rynku kapitałowego – Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie,
gdzie spotkali się z dr Lidią Adamską,
członkiem Zarządu. Oprócz prezentacji oraz dyskusji na temat roli i miejsca rynku kapitałowego we współczesnej gospodarce, nie mogło obyć się bez
zdjęcia w sali notowań i przy rzeźbie
byka w holu warszawskiej giełdy.
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Fot. 15. Zwycięzca XXIV Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej w imieniu
wszystkich laureatów z czystym sumieniem mógł oddzwonić sukces.
A jest to najpewniej dopiero początek!
Od lat laureaci i finaliści Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi
kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

Fot. 16. Po części oficjalnej był czas
na rozmowy w kuluarach. Zapewne
każdemu, kto był na spotkaniu, zapadły też w pamięć pyszne kanapki i wyjątkowo słodkie truskawki
(mniam!). Od lewej: dr Artur Pollok
– wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, dr Lidia Adamska
c z ł o n e k Z a r z ą d u G i e ł d y, p r o f.
Stanisław Owsiak – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Wi e d z y E k o n o m i c z n e j o r a z d r
Andrzej Muszyński – wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.

Fot. 17. Z giełdy laureaci i ich opiekunowie naukowi udali się bezpośrednio na kolejne spotkanie – tym razem
do pobliskiego gmachu Ministerstwa
Gospodarki. Edukacja ekonomiczna
młodego pokolenia jest szczególnie
bliska gospodarzowi spotkania – wicepremierowi, ministrowi gospodarki
Waldemarowi Pawlakowi – który chętnie spotkał się olimpijczykami. W trakcie spotkania laureaci „nie odpuścili”
premierowi i zagadnęli go na temat
najważniejszych sprawy gospodarczych
w kraju i na świecie.
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Fot. 18. Wreszcie nastąpił długo
oczekiwany moment wręczenia nagród. Na „pierwszy ogień” poszedł
nie kto inny, jak Arkadiusz Bebel.
Oprócz bezcennego uścisku dłoni,
zwycięzca XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej otrzymał nagrodę wicepremiera, ministra gospodarki oraz nagrodę prezesa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Premier tradycyjnie
wyróżnił także najlepszą szkołę, którą
w bieżącej edycji Olimpiady było XIV
Liceum Ogólnokształcące im. Polonii
Belgijskiej we Wrocławiu.

Fot. 19. W dalszej części spotkania na dobre „rozwiązał się” przysłowiowy wór z nagrodami. Wszyscy
laureaci otrzymali wysokiej klasy
laptopy. Te praktyczne nagrody na
pewno będą pomocne w pogłębianiu
wiedzy młodych ekonomistów. Na
zdjęciu: dr Zbigniew Augustynowicz
– zastępca dyrektora Departamentu
Edukacji i Wydawnictw Narodowego
Banku Polskiego wręcza nagrody
ufundowane przez Narodowy Bank
Polski.

 Fot. 20. System stypendiów naukowych, liczne nagrody pieniężne
i książkowe stanowią istotną pomoc
w dalszym rozwoju uzdolnień laureatów. Mecenasi Olimpiady i Komitet
Główny przykładają do tego wielką
wagę. Nie zapomniano także o wyróżnieniu nauczycieli-opiekunów
naukowych. Na zdjęciu: dr Tomasz
Nowakowski – dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Grupy
Telekomunikacji Polskiej SA wręcza stypendium laureatowi XXIV
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

23

Pytania z zawodów szkolnych XXIV OWE

Zestaw pytań z zawodów
I stopnia (szkolnych)
XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym
– do wyboru jeden z dwóch poniższych
tematów. (0–25 pkt)
1. Wyjaśnij, jak powstanie i rozwój pieniądza
elektronicznego wpłynęły na funkcje realizowane przez pieniądz oraz zachowania gospodarstw domowych.
2. Pieniądz jest nie tylko dobrem rzadkim,
ale jest także narażony na utratę wartości.
Omów problem gospodarowania pieniądzem
w warunkach inflacji.

II. Zadanie z podstaw ekonomii. (0–15 pkt)
Tabela przedstawia zmiany poziomu cen,
a także zmiany poziomu wynagrodzenia nominalnego oraz wynagrodzenia realnego w górnictwie
węgla kamiennego w latach 2007–2009 w pewnym kraju w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rok

2007

Zmiana
Zmiana poziomu
Zmiana
wynagrodzenia
cen (wskaźnik wynagrodzenia
nominalnego
inflacji w %)
realnego (w %)
(w %)
6

2008
2009

4
9

8

2,75
–3,52

Polecenia:
1. Uzupełnij tabelę, zaokrąglając wyniki do
dwóch miejsc po przecinku (3 pkt). Zapisz,
w jaki sposób otrzymałeś każdy z wyników
(3 pkt).
2. O ile procent zmieniło się wynagrodzenie nominalne w górnictwie węgla kamiennego w całym analizowanym okresie? Zaprezentuj obliczenia. Czy na podstawie informacji o wzroście
wynagrodzenia nominalnego możemy wnio-
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skować o polepszeniu się sytuacji dochodowej
gospodarstw domowych utrzymujących się
z pracy w górnictwie węgla kamiennego w tym
okresie? Odpowiedź krótko uzasadnij (4 pkt).
3. Związki zawodowe, mające tradycyjnie silną pozycję w górnictwie węgla kamiennego, zapowiadają strajk generalny w całym
sektorze, jako przyczynę podając obniżenie się realnego wynagrodzenia w okresie
ostatnich trzech lat (2007–2009). Czy hasło
przewodnie, jakie umieścili na swoich sztandarach protestujący: Dość obniżek realnego
wynagrodzenia w górnictwie węgla kamiennego! ma uzasadnienie merytoryczne? Dokonaj odpowiednich obliczeń i zinterpretuj je
(5 pkt).

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu
zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.
(0–60 pkt)
1. Konieczność stosowania w badaniach ekonomicznych klauzuli ceteris paribus wynika z:
[A] niepewności co do wystąpienia prognozowanych zachowań ekonomicznych
[B] możliwości subiektywnego wnioskowania na podstawie występujących zjawisk
ekonomicznych
[C] konieczności wprowadzenia do modelu uproszczeń i uogólnień z uwagi na
ogromną złożoność zachodzących procesów gospodarczych
[D] znajomości wszystkich czynników determinujących przebieg analizowanego
zjawiska ekonomicznego
2. Prawdą jest, że:
[A] cena wpływa na wielkość popytu
[B] popyt wpływa na podaż
[C] wielkość popytu wpływa na cenę
[D] cena wpływa na popyt
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3. W przypadku efektu Veblena:
[A] pod uwagę brane są dobra luksusowe
[B] pod uwagę brane są dobra niższego
rzędu
[C] wzrostowi ceny dobra towarzyszy wzrost
wielkości jego podaży
[D] wzrostowi ceny dobra towarzyszy wzrost
popytu na to dobro
4. Jeżeli użyteczność całkowita osiąga maksimum, to użyteczność krańcowa jest:
[A] ujemna i malejąca
[B] ujemna i rosnąca
[C] równa zero
[D] dodatnia i malejąca
5. W przedsiębiorstwie działającym w warunkach konkurencji doskonałej krzywa popytu
na produkty przedsiębiorstwa pokrywa się
z krzywą:
[A] utargu całkowitego
[B] kosztów krańcowych
[C] przeciętnych kosztów całkowitych
[D] utargu krańcowego
6. Monopson to taka struktura rynku, w której:
[A] mamy wielu małych dostawców produktu, a tylko jednego dużego jego odbiorcę
[B] mamy tylko jednego dużego dostawcę
produktu, a wielu małych jego odbiorców
[C] występuje duża liczba odbiorców produktu
[D] rynek zdominowany jest wyłącznie przez
kilku odbiorców produktu
7. Przeciętny koszt całkowity wytwarzania
pewnego produktu jest równy kosztowi
krańcowemu i wynosi 10 zł przy wielkości
produkcji na poziomie 8 jednostek. Koszt
całkowity 9 jednostek tego produktu wynosi
100 zł. Z powyższych danych wynika, że:
[A] przeciętny koszt całkowity spada przy
wielkości produkcji wynoszącej 9 jednostek produktu
[B] koszt krańcowy 9 jednostki produktu
wynosi 20 zł
[C] przeciętny koszt całkowity 9 jednostek
produktu wynosi 10 zł
[D] koszt krańcowy 9 jednostki produktu
wynosi 11,11 zł
8. Jeżeli produkt przeciętny jest większy od
produktu krańcowego, to wraz ze zwiększaniem nakładów czynnika wytwórczego produkt krańcowy:
[A] rośnie
[B] jest stały
[C] maleje
[D] nie można tego stwierdzić bez dodatkowych informacji
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9. Jeśli płace na rynku pracy wskutek swej lepkości kształtują się powyżej poziomu równowagi, to w gospodarce:
[A] nie występuje zjawisko bezrobocia
[B] występuje jedynie bezrobocie przymusowe
[C] występuje jedynie bezrobocie dobrowolne
[D] występuje zarówno bezrobocie dobrowolne, jak i przymusowe
10. Amortyzacja jest to różnica między:
[A] produktem krajowym brutto w cenach
rynkowych a produktem krajowym brutto w cenach czynników wytwórczych
[B] inwestycjami brutto a inwestycjami
netto
[C] produktem narodowym brutto a produktem krajowym brutto
[D] produktem narodowym netto a podatkami pośrednimi
11. Które z poniższych założeń jest sprzeczne
z ilościową teorią pieniądza?
[A] poziom cen w gospodarce determinowany jest przez wielkość podaży pieniądza
[B] liczba zawieranych transakcji w krótkim
okresie jest prawie niezmienna
[C] szybkość obiegu pieniądza w krótkim
okresie jest prawie niezmienna
[D] w gospodarce występuje neutralność pieniądza
12. Zgodnie z hipotezą dochodu absolutnego
wielkość wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych zależy od:
[A] bieżącego poziomu uzyskiwanych dochodów przez gospodarstwa domowe
[B] przeciętnej, oczekiwanej w całym cyklu
życia wysokości dochodu gospodarstwa
domowego
[C] bieżącego poziomu uzyskiwanych dochodów i wielkości otrzymanych spadków
[D] bieżącego poziomu uzyskiwanych dochodów i wielkości zgromadzonego majątku
przez gospodarstwa domowe
13. Które z poniższych zdarzeń może spowodować wzrost rynkowych stóp procentowych
kredytów udzielanych przez banki komercyjne?
[A] zmniejszenie się stopy inflacji w gospodarce
[B] zakup przez bank centralny papierów
wartościowych od banków komercyjnych
w ramach operacji otwartego rynku
[C] zmniejszenie stopy rezerw obowiązkowych
[D] wzrost deficytu sektora finansów publicznych
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14. Mianem stagflacji można określić jednoczesne występowanie:
[A] inflacji i stagnacji gospodarczej
[B] deflacji i stagnacji gospodarczej
[C] inflacji i deficytu w bilansie płatniczym
[D] deflacji i wysokiego bezrobocia
15. Bilans płatniczy jest zrównoważony, gdy:
[A] suma salda bilansu obrotów bieżących
i salda bilansu obrotów kapitałowych
jest równa zero
[B] wielkość popytu na daną walutę zrównuje się z wielkością jej podaży
[C] nie trzeba zaciągać pożyczki na rynkach
zagranicznych na uregulowanie płatności z tytułu importu towarów i usług
[D] oficjalne aktywa rezerwowe są równe
rozchodom w bilansie obrotów bieżących
i bilansie obrotów kapitałowych
16. Wprowadzenie (dopuszczenie) papierów wartościowych do obrotu giełdowego wymaga
zgody:
[A] Rady Ministrów
[B] Zarządu Giełdy
[C] Komisji Nadzoru Finansowego
[D] Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
17. Kontrakty futures na WIG 20 nie są standaryzowane ze względu na:
[A] wielkość kontraktu
[B] sposób rozliczenia kontraktu
[C] termin wygaśnięcia kontraktu
[D] cenę rozliczenia
18. Z punktu widzenia inwestora rozważającego
zakup obligacji wzrost ich cen rynkowych,
ceteris paribus:
[A] oznacza wzrost rentowności inwestycji
w obligacje
[B] powoduje spadek rentowności inwestycji
w obligacje
[C] prowadzi do wzrostu bądź spadku rentowności inwestycji w obligacje w zależności od tego, czy ich oprocentowanie
jest stałe, czy zmienne
[D] nie wpływa na rentowność inwestycji
w obligacje
19. Cukiernia zakupiła za gotówkę 2 tony cukru,
które zamierza wykorzystać w produkcji
pączków z lukrem. Co jest konsekwencją
tego zdarzenia gospodarczego?
[A] wzrost kosztów
[B] wzrost sumy bilansowej
[C] spadek sumy bilansowej
[D] zmiana struktury aktywów
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20. Termin „tezauryzacja pieniądza” oznacza,
że:
[A] pieniądz jest wycofany z obiegu i stanowi środek przechowywania wartości
[B] pieniądz służy do zwalniania z zobowiązań publicznoprawnych
[C] została przywrócona wymienialność pieniądza papierowego na złoto
[D] bank centralny zwiększa podaż pieniądza w obiegu, co nieuchronnie prowadzi
do spadku jego wartości
21. Drugim pod względem wartości źródłem dochodu budżetu państwa – po podatku od towarów i usług (VAT) – jest w Polsce:
[A] podatek dochodowy od osób prawnych
[B] podatek dochodowy od osób fizycznych
[C] podatek akcyzowy
[D] podatek od dochodów kapitałowych
22. Wskaż cechę charakterystyczną leasingu
operacyjnego:
[A] cała rata kapitałowa stanowi koszt uzyskania przychodu
[B] korzystający amortyzuje przedmiot
leasingu
[C] finansujący pokrywa koszty użytkowania przedmiotu leasingu
[D] przedmiotem umowy leasingu mogą być
wyłącznie rzeczy ruchome
23. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem
zakład ubezpieczeń może być prowadzony
w formie:
[A] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
[B] towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
[C] dowolnej spółki kapitałowej
[D] dowolnej spółki komandytowo-akcyjnej,
o ile komplementariusz ma siedzibę
w kraju należącym do Unii Euro pejskiej
24. Emitentem bonów skarbowych w Polsce
jest:
[A] Narodowy Bank Polski
[B] minister skarbu
[C] minister finansów
[D] Bank Gospodarstwa Krajowego
25. Sprzedaż instytucji finansowej bezspornych
i udokumentowanych wierzytelności przedsiębiorstwa z tytułu faktur wystawionych
podmiotom trzecim to:
[A] prolongata
[B] inkaso
[C] faktoring
[D] akredytywa
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26. Zmiana nazwy sieci telefonii komórkowej
Idea na globalną markę Orange to przykład:
[A] rebrandingu
[B] benchmarkingu
[C] merchandisingu
[D] pozycjonowania marki
27. Przykładem outsourcingu kontraktowego
w banku komercyjnym jest:
[A] podpisanie umowy o organizację imprez integracyjnych pracowników banku z własnym ośrodkiem konferencyjno-szkoleniowym
[B] utworzenie odrębnej jednostki specjalizującej się w sprzedaży usług oferowanych przez bank
[C] wydzielenie funkcji konwojowania
i ochrony fizycznej majątku banku
i przekazanie jej do spółki córki
[D] przekazanie obsługi strony internetowej
i profilu na Facebooku wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej
28. W modelu motywowania opracowanym
przez Taylora bodźcem do pracy jest przede
wszystkim:
[A] wysokość wynagrodzenia
[B] wpływ współpracowników na równorzędnych stanowiskach pracy
[C] kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
[D] chęć zaspokojenia potrzeby samorealizacji
29. Które podejście jest kluczowe dla organizacji
uczącej się?
[A] zarządzanie przez delegowanie
[B] zarządzanie kapitałem intelektualnym
[C] zarządzanie wartością dla właścicieli
[D] zarządzanie przez cele
30. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą hierarchii potrzeb opracowanej przez
Maslowa:
[A] potrzeby są uporządkowane od najmniej
odczuwalnych (nieistotnych) do tych,
które człowiek odczuwa i chce zaspokoić w największym stopniu
[B] u dołu piramidy potrzeb znajduje się potrzeba samorealizacji, potem potrzeba
szacunku, przynależności, bezpieczeństwa, a na jej wierzchołku – potrzeby fizjologiczne, jako najmniej ważne
[C] kolejność występowania potrzeb jest
przypadkowa – istotne jest to, aby
wszystkie potrzeby zostały zaspokojone, gdyż tylko wówczas człowiek będzie
funkcjonował prawidłowo
[D] potrzeba w postaci ambitnej pracy i eksponowanego stanowiska służbowego stoi
w hierarchii wyżej niż płaca zasadnicza
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Przykładowe schematy odpowiedzi na
pytania opisowe o charakterze ogólnym:
1. Wyjaśnij, jak powstanie i rozwój pieniądza
elektronicznego wpłynęły na funkcje realizowane przez pieniądz oraz zachowania gospodarstw
domowych.
1) Charakterystyka ekonomicznych funkcji pieniądza.
2) Powstanie pieniądza elektronicznego i jego
cechy.
3) Rodzaje elektronicznych instrumentów płatniczych.
4) Zalety i wady elektronicznych środków płatniczych.
5) Możliwości realizacji ekonomicznych funkcji
pieniądza przez pieniądz elektroniczny.
6) Wpływ pieniądza elektronicznego na zachowania gospodarstw domowych.
2. Pieniądz jest nie tylko dobrem rzadkim, ale
jest także narażony na utratę wartości. Omów
problem gospodarowania pieniądzem w warunkach inflacji.
1) Istota inflacji i jej przyczyny.
2) Skutki procesów inflacyjnych dla podmiotów
rynkowych.
3) Złudzenie inflacyjne a zachowania gospodarstw domowych.
4) Wpływ inflacji na redystrybucję dochodów
i alokację zasobów w gospodarce.
5) Inflacja a budżet państwa.
6) Strategie inwestowania w warunkach inflacji.

Rozwiązanie zadania z podstaw ekonomii:
Ad. 1. Sugerowany sposób wyliczenia brakujących w tabeli danych:
Dla 2007 r.:
[(1 + 0,06) / (1 + 0,04) – 1] × 100% = x;
x = 1,92%
Dla 2008 r.:
[(1 + x) / (1 + 0,09) – 1] × 100% = 2,75%;
x = 0,12
Dla 2009 r.
[(1 + 0,08) / (1 + x) – 1] × 100% = –3,52%;
x = 0,1194

27

Pytania z zawodów szkolnych XXIV OWE
Ad. 2. W latach 2007–2009 wynagrodzenie
nominalne w górnictwie węgla kamiennego
wzrosło o 28,22%
[(1 + 0,06) × (1 + 0,12) × (1 + 0,08) – 1] × 100%.
Na podstawie tych informacji nie można wnioskować na temat zmian sytuacji dochodowej gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy w tym sektorze gospodarki, ponieważ należy
uwzględnić także zmianę poziomu cen w analizowanym okresie. Poprawna analiza ekonomiczna
wymaga operowania wartościami realnymi, a nie
nominalnymi. Takie podejście pozwala na ustalenie, jak zmieniła się sytuacja rozpatrywanej
grupy gospodarstw domowych mierzona za pomocą ilość dóbr i usług, które mogła ona nabyć.
Należy również pamiętać, że choć poziom wynagrodzenia jest głównym czynnikiem determinującym dochody gospodarstw domowych, to na
ich wysokość wpływ ma także poziom dochodów
z dodatkowych źródeł (np. dochody z tytułu własności innych czynników wytwórczych).

Ad. 3. Hasło przewodnie, jakie umieścili na
swoich sztandarach protestujący nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ tempo zmian
wynagrodzenia realnego w górnictwie węgla kamiennego dla całego trzyletniego okresu (2007–
2009) było dodatnie i wyniosło około 1,04%
[(1 + 0,0192) × (1 + 0,0275) × (1 – 0,0352) – 1]
× 100%.
Oznacza to, że w rozpatrywanym okresie
dynamika wzrostu dochodów nominalnych uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe utrzymujące się z pracy w tym sektorze gospodarki
przewyższała dynamikę wzrostu cen. Innymi
słowy: wzrost wynagrodzeń w górnictwie węgla
kamiennego w latach 2007–2009 zwiększył możliwości nabywcze analizowanych gospodarstw
domowych.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:
1. C; 2. A; 3. A; 4. C; 5. D; 6. A; 7. B; 8. C; 9. D; 10. B; 11. D; 12. A; 13. D; 14. A; 15. A; 16. B;
17. D; 18. B; 19. D; 20. A; 21. C; 22. A; 23. B; 24. C; 25. C; 26. A; 27. D; 28. A; 29. B; 30. D.

Lektura Dość… pomaga w odkrywaniu
prawdziwych „diamentów życia” i ich
odróżnianiu od fałszywych. Jest przestrogą,
że w bezwzględnej pogoni za sukcesem
– często iluzorycznym – łatwo przegapić
prawdziwe diamenty, wpuszczając do swego
życia, swojej rodziny, czy ﬁrmy zabójcze,
szybko pleniące się chwasty nierzetelności,
chciwości i nieuczciwości. Dość… uczy
ekonomii i spektakularnie wykazuje jak
groźne są następstwa lekceważenia jej reguł.
Książkę powinien przeczytać każdy, kto chce
żyć lepiej i mądrzej”.
prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE

Rzadko kiedy tak niewiele stron pobudza do tak wielu my li. Przeczytajcie tę książkę”
—DAVID F. SWENSEN, Szef Działu Inwestycji, Yale University
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Księgarnia internetowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:
www.ksiazkiekonomiczne.pl
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Zestaw pytań z zawodów
II stopnia (okręgowych)
XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym.
(0–25 pkt)
Scharakteryzuj wpływ kursu walutowego na
mikro- i makroekonomiczną sytuację Polski.

II. Zadanie z analizy finansowej. (0–15 pkt)
Dwóch przyjaciół ze studiów prowadzi sklep
internetowy. Przychody z prowadzenia tej działalności gospodarczej wynoszą miesięcznie
60 tys. zł. Miesięczne koszty dzierżawy łącz internetowych oraz usług telekomunikacyjnych
wynoszą 10 tys. zł, wynagrodzenie sekretarki
oraz konsultantów to wydatek 30 tys. zł, pozostałe koszty (usługi pocztowe i kurierskie, materiały biurowe, reklama itp.) zamykają się kwotą
6 tys. zł. Opłata za usługi biura rachunkowego, które prowadzi księgowość sklepu, wynosi
miesięcznie 2 tys. zł. Przeciętny stan należności
sklepu to 25 tys. zł.
Zaangażowanie każdego ze współwłaścicieli w prowadzenie sklepu internetowego wymagało rezygnacji z pracy w dziale IT jednej z jednostek administracji publicznej – jeden z nich
mógłby otrzymywać tam miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6 tys. zł, a drugi 5,5 tys. zł.
Sklep internetowy prowadzony jest w lokalu będącym własnością jednego z nich. Według aktualnych stawek rynkowych lokal wyceniany jest na
700 tys. zł, a możliwy do uzyskania miesięczny
czynsz rynkowy za jego wynajem to 3,5 tys. zł.
Ponadto współwłaściciele zainwestowali w kapitał obrotowy (niezbędny do uruchomienia sklepu
internetowego) 150 tys. zł.
Przyjmując, że roczna rynkowa stopa procentowa netto wynosi 4% i – dla uproszczenia – pomijając kwestie opodatkowania, odpowiedz na
poniższe pytania:
1. Ile wynoszą miesięczne koszty księgowe?
(1 pkt)
2. Ile wynosi miesięczny zysk księgowy? (1 pkt)
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3. Ile dni wynosi przeciętny cykl inkasa należności tego sklepu internetowego? (2 pkt)
4. Ile wynoszą miesięczne koszty alternatywne?
(3 pkt)
5. Ile wynoszą miesięczne koszty ekonomiczne?
(3 pkt)
6. Czy przyjaciele powinni kontynuować działalność gospodarczą? Przedstaw niezbędne obliczenia i uzasadnij swoją odpowiedź. (5 pkt)

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu
zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.
(0–60 pkt)
1. Funkcją ekonomii pozytywnej jest:
[A] formułowanie warunków koniecznych
do osiągnięcia pożądanych stanów w gospodarce
[B] ocena zachodzących zjawisk ekonomicznych
[C] wyjaśnianie zjawisk gospodarczych
[D] opiniowanie mikroekonomicznej polityki
gospodarczej państwa
2. Wzrost dochodu realnego o 10% przy dochodowej elastyczności popytu na dane dobro
wynoszącej 0,9, oznacza, że:
[A] zmniejszy się suma całkowitych wydatków konsumenta na to dobro, a udział
wydatków na to dobro w całości wydatków zmniejszy się
[B] zwiększy się suma całkowitych wydatków konsumenta na to dobro, a udział
wydatków na to dobro w całości wydatków zmniejszy się
[C] zmniejszy się suma całkowitych wydatków konsumenta na to dobro, a udział
wydatków na to dobro w całości wydatków zwiększy się
[D] zwiększy się suma całkowitych wydatków konsumenta na to dobro, a udział
wydatków na to dobro w całości wydatków zwiększy się
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3. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do krzywych obojętności?
[A] mogą się przecinać
[B] obrazują stopień substytucyjności rozpatrywanych dóbr
[C] muszą być funkcją o ujemnym nachyleniu
[D] ich położenie zależy od wielkości dochodu realnego gospodarstwa domowego
4. Przy poruszaniu się wzdłuż wypukłej izokwanty:
[A] wielkość produkcji całkowitej rośnie
[B] krańcowa stopa technicznej substytucji
rośnie
[C] substytucja pomiędzy czynnikami wytwórczymi staje się coraz trudniejsza
[D] krańcowa stopa technicznej substytucji
nie zmienia się
5. Krzywa podaży przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w długim okresie:
[A] to część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum kosztu przeciętnego
[B] to krzywa podaży doskonale elastycznej,
gdyż cena, po której przedsiębiorstwo
sprzedaje kolejne jednostki dobra, jest
niezmienna
[C] to część krzywej kosztu przeciętnego powyżej krzywej utargu krańcowego
[D] to część krzywej kosztu krańcowego powyżej minimum przeciętnego kosztu stałego
6. Funkcja krótkookresowego kosztu całkowitego ma postać 20 + 10Q + Q2, gdzie Q to
wielkość produkcji. Przy wielkości produkcji
wynoszącej 5 jednostek produktu koszt stały
wyniesie:
[A] 95
[B] 50
[C] 75
[D] 20
7. Siła monopsonowa przedsiębiorstwa na rynku pracy polega na zdolności do kształtowania:
[A] tylko poziomu płac
[B] tylko wielkości zatrudnienia
[C] zarówno poziomu płac, jak i wielkości
zatrudnienia
[D] nie da się udzielić odpowiedzi bez dodatkowych informacji
8. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
[A] mechanizm rynkowy nie dopuszcza do
powstania popytu na dobra społecznie
niepożądane
[B] dobra społecznie niepożądane mogą być
w opinii poszczególnych osób uznane za
dobra pożądane
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

[C] dobro społecznie pożądane to takie, które chciałby posiadać każdy obywatel
[D] dobro społecznie niepożądane to takie,
na które popyt rynkowy zgłaszany przez
konsumentów jest zbyt mały w stosunku
do potrzeb społecznych
W wyniku zwiększenia produktu krajowego
brutto o zużycie pośrednie otrzymamy:
[A] wartość dodaną
[B] dochód narodowy
[C] wytworzony produkt globalny
[D] dobrobyt ekonomiczny netto
Warunkiem równowagi w gospodarce
z udziałem państwa jest:
[A] zrównanie nieplanowanych inwestycji
z oszczędnościami
[B] zrównanie sumy planowanych oszczędności i podatków netto z sumą planowanych inwestycji i wydatków państwa
[C] zrównanie sumy wydatków konsumpcyjnych, inwestycji i wydatków państwa
z sumą oszczędności i wpływów z podatków
[D] zrównanie oszczędności z wpływami
podatkowymi
Przy sztywnej krzywej podaży globalnej
wzrost popytu globalnego wywoła:
[A] wzrost wielkości produkcji
[B] spadek wielkości produkcji
[C] wzrost poziomu cen
[D] spadek poziomu cen
Konsekwencją deflacji jest:
[A] poprawa sytuacji osób zadłużonych
[B] spadek bezrobocia
[C] zmniejszenie deficytu budżetowego
[D] skłonność do odraczania zakupów konsumpcyjnych
W którym z poniższych krajów kryzys ekonomiczny w XX w. wywołał inflację liczoną
w kwadrylionach?
[A] Węgry
[B] Polska
[C] Niemcy
[D] Japonia
Efekt akceleratora inwestycyjnego wynika
z:
[A] utrzymywania przez przedsiębiorstwa
rezerwy zdolności produkcyjnych
[B] wysokiej konkurencyjności eksportu
i szybkiej liberalizacji handlu zagranicznego
[C] sprzężenia zwrotnego pomiędzy polityką
pieniężną a polityką inwestycyjną
[D] antycypowania przez przedsiębiorstwa
koniunktury gospodarczej

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

Pytania z zawodów okręgowych XXIV OWE
15. W pewnej gospodarce dokonano liberalizacji przepływów kapitałowych przy jednoczesnym wprowadzeniu systemu płynnego kursu walutowego. W tej sytuacji:
[A] bardziej skuteczna staje się polityka fiskalna
[B] bardziej skuteczna staje się polityka monetarna
[C] nie nastąpiło żadne wzmocnienie skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej
[D] zarówno polityka fiskalna, jak i monetarna są mniej skuteczne
16. Ze składek emerytalnych, przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych
w Polsce, przed przeliczeniem składek na
jednostki rozrachunkowe potrącane są:
[A] opłaty na rzecz depozytariusza związane
z przechowywaniem aktywów
[B] opłaty związane z realizacją transakcji
nabywania lub zbywania aktywów funduszu (np. papierów wartościowych)
[C] opłata za zarządzanie otwartym funduszem
[D] opłaty dystrybucyjne
17. Stawka referencyjna POLONIA to:
[A] średnia ważona stawka operacji overnight przeprowadzonych na rynku międzybankowym
[B] średnia stopa oprocentowania papierów
skarbowych emitowanych dla instytucjonalnych inwestorów zagranicznych
[C] stawka obrazująca dysparytet stóp procentowych pomiędzy Polską a krajami
OECD
[D] stopa, po której Narodowy Bank Polski
skłonny jest przeprowadzić w danym
dniu operacje repo
18. Którą z poniższych pozycji można uznać za
koszt uzyskania przychodów w spółce akcyjnej?
[A] straty powstałe w wyniku utraty samochodu, jeżeli nie był on objęty dobrowolnym ubezpieczeniem
[B] koszty prac rozwojowych zakończonych
negatywnym wynikiem
[C] koszty (opłaty) egzekucyjne związane
z niewykonaniem zobowiązań
[D] koszty reprezentacji związane z zakupem napojów alkoholowych
19. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce?
[A] skorzystanie z ich oferty nie wymaga
członkostwa w danej kasie
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20.

21.

22.

23.

[B] odprowadzają rezerwę obowiązkową do
Narodowego Banku Polskiego
[C] prowadzą działalność nienastawioną na
zysk
[D] zgromadzone w kasach depozyty są
chronione przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
W analizie technicznej zmiany cen kursu akcji prognozuje się przede wszystkim na podstawie:
[A] historycznych kursów akcji
[B] wskaźników makroekonomicznych i sektorowych
[C] sprawozdań finansowych
[D] stopnia wykorzystania nowoczesnych
technologii w spółce w odniesieniu do
głównych konkurentów
Monety bulionowe to:
[A] wspólna nazwa monet obiegowych
o drobnych nominałach
[B] wycofane z obiegu monety zdawkowe
z metali nieszlachetnych
[C] monety obiegowe ze stopu nordic gold
bite w ograniczonym nakładzie dla
uczczenia ważnych wydarzeń
[D] złote monety o nieograniczonym nakładzie emitowane w celach inwestycyjnych
Opis dyskusji z posiedzenia Rady Polityki
Pieniężnej (tzw. minutes) zawiera:
[A] opinie członków Rady dotyczące bieżących i prognozowanych zjawisk gospodarczych
[B] syntetyczny zapis stanowisk (poglądów)
poszczególnych członków Rady w dyskutowanych na posiedzeniu kwestiach
[C] imienny wykaz złożonych wniosków
o zmianę podstawowych stóp procentowych NBP
[D] wyniki głosowania wraz z wykazem głosów oddanych przez członków Rady
W przypadku użycia przez osobę do tego
nieuprawnioną skradzionej karty płatniczej
(bez ujawnienia kodu indentyfikacyjnego –
PIN):
[A] bank nie odpowiada za płatności elektroniczne (internetowe) dokonane po zgłoszeniu utraty karty
[B] bank ponosi odpowiedzialność za transakcje powyżej kwoty o równowartości
150 euro dokonane przed momentem
zgłoszenia utraty karty
[C] bank ponosi odpowiedzialność wyłącznie
za transakcje powyżej wysokości salda
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konta, do którego została wydana karta
debetowa, lub, w przypadku kart kredytowych, powyżej kwoty przyznanego
limitu kredytowego
[D] bank ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione wyłącznie w sytuacji wykupienia
specjalnego ubezpieczenia
24. Zbiór praktyk rynkowych opublikowany przez
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego,
zwany potocznie Bazylea II, nie reguluje:
[A] metod pomiaru poziomu ryzyka dla różnych rodzajów aktywów
[B] wytycznych dla instytucji nadzorujących
banki
[C] minimalnej wartości współczynnika
wypłacalności
[D] minimalnej różnicy pomiędzy stopami
kredytów a depozytów
25. Realizując politykę personalną opartą na modelu sita zakłada się, że kluczowym elementem zarządzania personelem jest:
[A] szkolenie i rozwój
[B] motywowanie
[C] planowanie zatrudnienia
[D] selekcja
26. Leniency to:
[A] możliwość zmniejszenia kary nakładanej
przez odpowiedni organ na przedsiębiorstwa biorące udział w niedozwolonym
porozumieniu (zmowie) naruszającym
konkurencję na rynku
[B] strategia przedsiębiorstwa dominującego
polegająca na niewywieraniu silnej presji konkurencyjnej na mniejsze przedsiębiorstwa działające na tym rynku w celu
uniknięcia zarzutów o monopolizację
[C] zasada, według której drobne uchybienia
wykryte podczas kontroli podatkowych
nie są karane
[D] sposób windykacji należności przedsiębiorstwa oparty na polubownym rozstrzyganiu sporów
27. Model du Ponta można wykorzystać do obliczenia:
[A] szybkości spłaty zobowiązań
[B] stopy dywidendy
[C] rotacji należności w dniach
[D] marży uzyskanej na sprzedaży
28. Im bardziej demokratyczny system i styl zarządzania, tym większą rolę w procesie motywowania odgrywają:
[A] narzędzia perswazji
[B] wewnętrzne regulaminy
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[C] narzędzia przymusu
[D] narzędzia o charakterze imperatywnym
29. Daleko idący podział pracy w dłuższym okresie prowadzi do:
[A] migracji wartości
[B] alienacji pracowników
[C] ujemnej entropii
[D] syndromu grupowego myślenia
30. Główną zaletą strategicznej karty wyników opracowanej przez R.S. Kaplana i D.P.
Nortona jest:
[A] możliwość takiego przeformułowania
strategii przedsiębiorstwa, aby utrzymać
wyniki finansowe na założonym poziomie
[B] zorientowanie na strategię przedsiębiorstwa, a nie uwzględnianie dokonań (wyników) poszczególnych pracowników
[C] pominięcie w analizach rozbieżnych
potrzeb klientów
[D] wyrażenie wszystkich celów przedsiębiorstwa, w tym również tych o charakterze niefinansowym, w postaci mierzalnych wskaźników

Przykładowy schemat odpowiedzi na
pytanie opisowe o charakterze ogólnym:
1. Kurs walutowy i jego rodzaje.
2. Determinanty poziomu kursu walutowego –
aspekty ekonomiczne, polityczne i psychologiczne.
3. Wpływ kursu walutowego na przepływy dóbr
i usług oraz kapitału w gospodarce otwartej.
4. Równowaga bilansu płatniczego a poziom krajowych oszczędności i inwestycji.
5. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej
w warunkach systemu kursu płynnego.
6. Poziom kursu walutowego i terms of trade
a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
oraz ich aktywność inwestycyjna.
7. Wpływ kursu walutowego na poziom cen i sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych
w Polsce.
8. Szanse i zagrożenia związane z wejściem
Polski do strefy euro.

Rozwiązanie zadania z analizy finansowej:
Ad. 1. Miesięczne koszty księgowe sklepu wynoszą 48 tys. zł (10 tys. zł + 30 tys. zł + 6 tys. zł
+ 2 tys. zł)
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Ad. 2. Miesięczny zysk księgowy sklepu wynosi 12 tys. zł
60 tys. zł – 48 tys. zł
Ad. 3. Cykl inkasa należności sklepu wynosi
12,5 dnia
30 dni × 25 tys. zł) / 60 tys. zł
Ad. 4. Miesięczne koszty alternatywne wynoszą 15,5 tys. zł
6 tys. zł + 5,5 tys. zł + 3,5 tys. zł + 150 tys. zł
× (4% / 12 m-cy)
Ad. 5. Miesięczne koszty ekonomiczne wynoszą 63,5 tys. zł (suma kosztów księgowych i kosztów alternatywnych)

Ad. 6. Przyjaciele powinni zrezygnować z prowadzenia sklepu internetowego – pomimo że
osiągają oni zysk na poziomie księgowym wynoszący miesięcznie 12 tys. zł, to w ujęciu ekonomicznym sklep odnotowuje straty w wysokości
3,5 tys. zł miesięcznie. Rachunek ekonomiczny
wskazuje, że lepszym rozwiązaniem dla przyjaciół byłoby zatrudnienie się w dziale IT w administracji publicznej, wynajęcie posiadanego lokalu i zainwestowanie kwoty, którą wnieśli do
spółki jako kapitał obrotowy. W ten sposób łączne ich miesięczne dochody wyniosłyby 15,5 tys.
zł zamiast obecnych 12 tys. zł. Osiąganie przez
sklep zysków księgowych nie jest wystarczającą
przesłanką do kontynuacji tej działalności przez
przyjaciół.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:
1. C; 2. B; 3. B; 4. C; 5. A; 6. D; 7. C; 8. B; 9. C; 10. B; 11. C; 12. D; 13. A; 14. D; 15. B; 16. D;
17. A; 18. B; 19. C; 20. A; 21. D; 22. A; 23. B; 24. D; 25. D; 26. A; 27. D; 28. A; 29. B; 30. D.

Ekonomii nie można zrozumieć bez znajomości
jej historii, z czego naukowcy dobrze zdają sobie
sprawę. Jednak dzieje teorii ekonomicznych nie
zawsze były popularną i wdzięczną dziedziną
badań. Napisano wiele książek na ten temat
– i to książek o niemałych walorach naukowych
– i wszyscy ekonomiści wiele zawdzięczają ich
autorom. Ale w dążeniu do naukowej perfekcji
czy w obawie przed krytyką profesjonalistów
najlepsi nawet uczeni rozpisywali się szeroko nie
tylko na temat problemów ważnych, lecz również
mniej istotnych. (…) Wiele z tego, co na temat
historii myśli ekonomicznej dotąd napisano, było
niesłychanie nudne. Wielu uczonych uważa,
że wszelka udana próba przedstawiania myśli
w sposób żywy, zrozumiały i interesujący jest
przejawem niedostatecznej erudycji. Za takim
puklerzem chronią się nieodmiennie ci, którym
się najtrudniej wypowiadać w sposób logiczny
i przystępny. Powyższe uwagi wyjaśniają cel,
jaki mi przyświecał przy pisaniu tych dziejów.
Starałem się ukazać ekonomię jako odbicie
świata, w którym się rozwĳały określone teorie
(fragment książki)
ekonomiczne.

Księgarnia internetowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:
www.ksiazkiekonomiczne.pl

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

33

Pytania z zawodów centralnych XXIV OWE

Zestaw pytań z zawodów
III stopnia (centralnych)
XXIV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym.
(0–25 pkt)
Przedstaw społeczne i ekonomiczne uzasadnienie redystrybucji dochodów ludności.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie
finansowania fundusz venture capital zawsze
dokonuje przeglądu innych zgłoszonych projektów. Ich syntetyczną charakterystykę (przy
założeniach jak w pkt 1) zawiera poniższa
tabela (dane w tys. zł):

Wyszczególnienie

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Projekt A

100

250

450

Projekt B

360

350

340

1. Czy fundusz venture capital powinien zainwestować w te projekty, jeżeli uzależnia swoje wsparcie od pozytywnej oceny opłacalności
przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie trzyletnim? Dokonaj stosownych obliczeń i uzasadnij swoją odpowiedź, zakładając, że roczna
stopa dyskontowa wynosi 10%, przepływy pieniężne będą otrzymywane na koniec każdego
okresu, ryzyko każdego projektu jest identyczne oraz pomijając – dla uproszczenia – kwestie
opodatkowania. (5 pkt)

34

Wyszczególnienie

Projekt D

Projekt E

Projekt F

Projekt G

Projekt H

Fundusz venture capital, posiadający wolne
środki do zainwestowania, rozważa ich zaangażowanie w projekty z sektora nowych technologii.
Wnioski o wsparcie finansowe składa dwóch
początkujących przedsiębiorców, którzy chcą
– w zamian za udział w zyskach – zgromadzić
kapitał na uruchomienie działalności gospodarczej.
Projekt przedsiębiorcy A wymaga zainwestowania jednorazowo przez fundusz venture capital 200 tys. zł, a projekt przedsiębiorcy B 350 tys.
zł. Oczekiwane przepływy pieniężne (w tys. zł)
dla funduszu przedstawia poniższa tabela:

Projekt C

II. Zadanie analityczne. (0–15 pkt)

Nakłady początkowe

200

300

200

150

350

600

Wartość zaktualizowana netto

220

900

450

400

650

750

2. Po dokładnym przeanalizowaniu zgłoszonych projektów okazało się, że zaangażowanie funduszu venture capital w projekt A wyklucza – ze względu na konflikt interesów –
finansowanie projektu E, a wsparcie projektu
B uniemożliwia zainwestowanie w projekt G.
Które spośród wyżej wymienionych projektów mogą zatem liczyć na wsparcie funduszu?
Odpowiedź krótko uzasadnij. (5 pkt)
3. Fundusz venture capital podejmuje decyzję,
że na dofinansowanie projektów z sektora nowych technologii zamierza przeznaczyć 1 mln
zł. Które z nich wesprze fundusz i dlaczego
(uwzględnij ustalenia z pkt 2)? Czy fundusz
wykorzysta całą pulę środków zarezerwowanych na ten cel? (5 pkt)

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu
może być więcej niż jedna prawidłowa
odpowiedź (0–60 pkt)
1. Liniowa krzywa możliwości produkcyjnych:
[A] dowodzi, że mamy do czynienia z rzadkością zasobów
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2.

3.

4.

5.

[B] przedstawia różne kombinacje nakładów
czynników wytwórczych, które mogą być
zastosowane do produkcji określonej ilości dóbr i usług
[C] dowodzi, że mamy do czynienia z malejącym kosztem alternatywnym
[D] charakteryzuje się stałą krańcową stopą
transformacji
Efekt substytucyjny jest to:
[A] zmiana rozmiarów zakupów danego
dobra lub usługi jako rezultat spadku
dochodu realnego gospodarstwa domowego
[B] skutek zmiany pieniężnego dochodu
gospodarstwa domowego przy niezmienionych cenach dóbr i usług
[C] zmiana rozmiarów zakupów jako rezultat
zmiany relacji cen przy niezmienionym
dochodzie realnym osiąganym przez gospodarstwo domowe
[D] zmiana rozmiarów zakupów dóbr i usług
jako rezultat wzrostu dochodu realnego
gospodarstwa domowego
Jeżeli przedsiębiorstwo minimalizuje koszty
przy danym poziomie produkcji, produkt
krańcowy kapitału wynosi 10 jednostek i jest
dwa razy większy od produktu krańcowego
pracy, a cena jednostki pracy wynosi 20 jednostek pieniężnych – to wynika stąd, że cena
jednostki kapitału musi wynosić:
[A] 5 jednostek pieniężnych
[B] 10 jednostek pieniężnych
[C] 20 jednostek pieniężnych
[D] 40 jednostek pieniężnych
Długookresowa krzywa kosztów przeciętnych:
[A] stanowi obwiednię krótkookresowych
krzywych kosztów przeciętnych dla poszczególnych poziomów produkcji
[B] przedstawia minimalny koszt wytwarzania różnych wielkości produkcji w warunkach pełnej zmienności czynników
wytwórczych
[C] obrazuje przeciętne koszty produkcji
na poziomie niższym od występujących
w krótkim okresie z uwagi na brak kosztów alternatywnych
[D] zawsze jest funkcją malejącą
Założenie ceteris paribus dla prawa popytu
oznacza, że:
[A] tylko jedna determinanta popytu ulega
zmianie, pozostałe zaś nie zmieniają się
[B] determinanty popytu mogą się zmieniać,
ale inne czynniki pozostają niezmienne
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

[C] nic nie ulega zmianie
[D] żadna z determinant popytu nie ulega
zmianie
Krzywa podaży monopolu:
[A] to krzywa kosztu krańcowego powyżej
przeciętnych kosztów zmiennych
[B] to krzywa kosztu krańcowego powyżej
minimum przeciętnych kosztów całkowitych
[C] jest opadająca, bo zwiększenie ilości
sprzedanego dobra wymaga obniżenia
jego ceny
[D] nie istnieje
Działania podmiotów gospodarczych zmierzające do monopolizacji rynku określonego czynnika wytwórczego celem uzyskania
możliwości kształtowania opłaty za jego produkcyjne udostępnienie to:
[A] pogoń za rentą
[B] dyskryminacja cenowa
[C] przewaga komparatywna
[D] pusta strata
Jeśli krańcowy przychód z pracy przewyższa
płacę, to przedsiębiorstwo działające w warunkach doskonałej konkurencji i dążące do
maksymalizacji zysku powinno:
[A] zwiększyć płacę
[B] zwiększyć zatrudnienie
[C] zmniejszyć zatrudnienie
[D] pozostawić płace i zatrudnienie na dotychczasowym poziomie
Zgodnie z hipotezą dochodu permanentnego Friedmana można spodziewać się, że nieoczekiwany wzrost dochodu będzie prowadził do:
[A] wzrostu konsumpcji
[B] wzrostu oszczędności
[C] wzrostu poziomu dochodu permanentnego
[D] zmiany aspiracji konsumpcyjnych
Krzywa Lorenza wykorzystywana jest do
analizy:
[A] wpływu nieoczekiwanych zmian cen na
wielkość zagregowanej podaży
[B] wpływu stopy opodatkowania na deficyt
sektora budżetowego
[C] nierówności dochodowych gospodarstw
domowych
[D] koncentracji i siły monopolowej przedsiębiorstw w branży
Zgodnie z teorią płac efektywnościowych:
[A] przedsiębiorstwa wypłacają wynagrodzenia przewyższające płacę równowagi,
aby zmniejszyć rotację kadr
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[B] przedsiębiorstwa działają efektywnie, jeśli minimalizują wielkość kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników
[C] zasadne jest wypłacanie wyższych wynagrodzeń pracownikom, jeśli nadzór nad
nimi jest kosztowny i niedoskonały
[D] w sytuacji nadwyżki podaży potencjalnych pracowników, zaoferowanie przez
przedsiębiorstwo wyższego wynagrodzenia pozwala przyciągnąć lepszych kandydatów
Luka deflacyjna występuje wtedy, gdy:
[A] popyt globalny przewyższa podaż globalną
[B] realna stawka płac jest większa od krańcowego produktu pracy
[C] popyt na pieniądz jest wyższy od podaży
pieniądza
[D] suma wydatków globalnych jest mniejsza od wartości wytworzonej produkcji
zapewniającej pełne zatrudnienie
Jeśli dochód (Y) opodatkowany jest podatkiem liniowym (t), to zmiana stopy opodatkowania o Δt spowoduje zmianę przychodów
z podatków (ΔT) o:
[A] YΔt – tΔY
[B] YΔt + tΔY + ΔtΔY
[C] (Y – ΔT)Δt
[D] YΔt
Który z poniższych mechanizmów transmisji
stanowi wyjaśnienie teorii deficytów bliźniaczych?
[A] wzrost popytu finalnego i wzrost importu
[B] wzrost produkcji globalnej i wzrost deficytu budżetowego
[C] wzrost stopy procentowej i napływ kapitału spekulacyjnego
[D] konieczność zaciągania pożyczek zagranicznych na sfinansowanie deficytu budżetowego
Wzrost eksportu powoduje:
[A] zwiększenie salda bilansu obrotów bieżących
[B] zmniejszenie salda bilansu obrotów bieżących
[C] zwiększenie salda bilansu obrotów kapitałowych
[D] zmniejszenie salda bilansu obrotów
kapitałowych
W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje
się rejestracji:
[A] spółek cywilnych
[B] spółek jawnych
[C] spółek partnerskich
[D] spółek komandytowych

17. Cienka kapitalizacja to przykład:
[A] zmniejszenia obciążeń podatkowych
w grupach kapitałowych
[B] oszustw polegających na tworzeniu firmwydmuszek
[C] celowego zawyżania wartości księgowej przedsiębiorstwa przez wprowadzanie do bilansu pozycji niematerialnych
i prawnych o znacznej wartości
[D] notowań spółki giełdowej, której wolumen obrotu akcjami jest niski z uwagi
na brak dostatecznie rozproszonego
akcjonariatu
18. Kapitał obrotowy netto to różnica pomiędzy:
[A] aktywami obrotowymi i zapasami
[B] kapitałem stałym i aktywami trwałymi
[C] zobowiązaniami długoterminowymi
a należnościami krótkoterminowymi
[D] aktywami obrotowymi i zobowiązaniami
bieżącymi
19. Do elementów techniki podatkowej zalicza
się:
[A] przedmiot podatku
[B] ulgi podatkowe
[C] skalę podatkową
[D] podmiot opodatkowania
20. Zadania aktuariusza w zakładzie ubezpieczeń to:
[A] ustalanie odpowiedzialności osób trzecich za szkodę
[B] określanie uposażonych z polisy na życie
[C] ustalanie wartości rezerw technicznoubezpieczeniowych
[D] wyliczanie marginesu wypłacalności
21. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej:
[A] dłużnik może liczyć na całkowite umorzenie długów
[B] dłużnikowi przez pięć lat nie wolno
zaciągać nowych kredytów i pożyczek
[C] następuje wyprzedaż całego majątku
dłużnika oprócz jego lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje
[D] dłużnik nie może skutecznie ogłaszać
upadłości częściej niż co 10 lat
22. Inwestor w określonym horyzoncie czasowym systematycznie kupował jednostki funduszu inwestycyjnego, których cena z okresu na okres spadała. Pewnego dnia inwestor
zmuszony był wycofać część środków z tej
inwestycji. W momencie podjęcia decyzji,
wskutek nagłej hossy na rynku, cena jednostki rozrachunkowej wzrosła trzykrotnie
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i przekroczyła cenę zakupu w pierwszym
okresie inwestycji. Wskaż, przy której metodzie rozliczenia tej transakcji inwestor zapłaciłby najniższą kwotę podatku od zysków
kapitałowych:
[A] LIFO
[B] FIFO
[C] HIFO
[D] średnia ważona cena zakupu
W analizie technicznej identyfikowane są
formacje:
[A] flagi i chorągiewki
[B] trójkąta
[C] trapezu równoramiennego
[D] klina
W strukturze zasobów pieniądza w Polsce
depozyty przedsiębiorstw o pierwotnym terminie do dwóch lat (włącznie) ujmowane są
w agregacie pieniężnym:
[A] M0
[B] M1
[C] M2
[D] M3
Rezerwy dewizowe posiadane przez bank
centralny:
[A] umożliwiają realizację polityki kursowej
[B] są czynnikiem współtworzącym zaufanie
do pozycji finansowej kraju
[C] są przechowywane wyłącznie w postaci
depozytów walutowych i złota
[D] pozwalają na regulowanie zobowiązań
zagranicznych budżetu państwa wynikających ze zobowiązań międzynarodowych
Zamożny klient banku komercyjnego, który
korzysta z usługi concierge, może:
[A] całodobowo kontaktować się z dyrektorem oddziału banku i negocjować z nim
warunki lokowania oszczędności
[B] sprawdzić, w której aptece dostępny jest
zażywany przez niego lek antyalergiczny
[C] przechowywać swoje kosztowności (np.
sztabki złota) bezpośrednio w skarbcu
centrali banku
[D] skorzystać z pomocy w organizacji przyjęcia z okazji rocznicy ślubu
Graficzne przedstawienie powiązań pomiędzy czynnikami działającymi na proces
i skutkami, które one powodują, to wykres:
[A] Hijmansa
[B] Gantta
[C] Ishikawy
[D] Neymana
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28. Podstawowe typy strategii konkurencji według modelu Portera to:
[A] strategia biernej akcji
[B] strategia przywództwa pod względem
kosztów
[C] strategia odróżniania się
[D] strategia koncentracji na niszy rynkowej
29. Wzrost rozmiarów organizacji wiąże się z intensyfikacją takich cech strukturalnych,
jak:
[A] liczba szczebli zarządzania
[B] koncyliacyjne formy rozstrzygania sporów
[C] standaryzacja działań
[D] sformalizowanie działań organizacyjnych
30. W teorii X i Y opracowanej przez McGregora
zakłada się, że:
[A] motywowanie pracowników oparte jest
na przymusie (teoria X)
[B] pracownicy są odpowiednio zmotywowani, kreatywni i odpowiedzialni (teoria Y)
[C] dobry menedżer musi wykorzystywać
metodę „kija i marchewki” (zarówno
teoria X, jak i teoria Y)
[D] dla prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich w organizacji niezbędne jest stosowanie teorii X

Przykładowy schemat odpowiedzi na
pytanie opisowe o charakterze ogólnym:
1. Przyczyny nierówności ekonomicznych gospodarstw domowych
2. Miary nierówności
3. Wzorce redystrybucji dochodów – liberalizm
versus egalitaryzm
4. Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego
5. Wpływ redystrybucji na efektywność gospodarowania
6. Narzędzia redystrybucji dochodu – podatki
i transfery
7. Ocena redystrybucji dochodów ludności
w Polsce
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Odpowiedzi do zadania analitycznego:

początkowego. Poniższa tabela zawiera stosowne wyliczenia:

NPVB = –350 +

(1 + 0,1)

+

(1 + 0,1)2

+

450
(1 + 0,1)3
340
(1 + 0,1)3

= 435,61 tys. zł

Wyszczególnienie
= 521,98 tys. zł

Zaktualizowana wartość netto (NPV) obu projektów jest dodatnia, co potwierdza ich opłacalność w trzyletnim okresie. Uzasadnia to zaangażowanie przez fundusz venture capital w oba
projekty.
Ad. 2. Zaktualizowana wartość netto projektu A jest niższa od zaktualizowanej wartości
netto projektu E, tak więc w tej sytuacji fundusz venture capital powinien zaangażować się
w projekt E. Analogicznie, analizując projekty B i G, można zarekomendować finansowanie
projektu G.
Ad. 3. Fundusz venture capital powinien uszeregować projekty zgodnie z kryterium maksymalizacji wskaźnika NPV na jednostkę nakładu

NPV / nakłady
początkowe

Projekt H

350

+

Projekt G

250
(1 + 0,1)2

Projekt F

360

+

Projekt E

100
(1 + 0,1)

Projekt D

NPVA = –200 +

Projekt C

Ad. 1.

1,10 3,00 2,25 2,67 1,86 1,25

Fundusz venture capital powinien wesprzeć
w pierwszej kolejności te projekty, które charakteryzują się największą wartością wskaźnika NPV na jednostkę nakładu początkowego.
Zgodnie z tym kryterium do finansowania zakwalifikowane zostaną kolejno projekty D, F,
E i G. Łączna wartość nakładów, które musi ponieść fundusz venture capital na sfinansowanie
wyżej wymienionych projektów, wynosi 1 mln zł
(nakłady początkowe w tys. zł: 300 + 150 + 200
+ 350 = 1000). Zostanie zatem wykorzystana
cała pula środków. Zaangażowanie w projekty
A i B nie jest na tym etapie rozpatrywane, ponieważ zostały one odrzucone jako mniej atrakcyjne w pkt 2.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:
1. A, D; 2. C; 3. D; 4. A, B; 5. D; 6. D; 7. A; 8. B; 9. A, B; 10. C; 11. A, C, D; 12. D; 13. B; 14. A,
C, D; 15. A; 16. B, C, D; 17. A; 18. B, D; 19. A, B, C, D; 20. C, D; 21.B, D; 22. B, C; 23. A, B, D;
24. C, D; 25. A, B, D; 26. B, D; 27. C; 28. B, C, D; 29. A, C, D; 30. A, B.

Chciałbym rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości
co do tego, że zmierzam do ukształtowania takiego ładu,
który zapewniłby dobrobyt coraz szerszym warstwom
naszego społeczeństwa… Dobrobyt dla wszystkich
i dobrobyt przez konkurencję stanowią jedną całość.
Pierwszy postulat charakteryzuje cel gospodarowania,
drugi natomiast — drogę do tego celu prowadzącą.
Połączenie ze sobą wolności i odpowiedzialności wymaga
istnienia ładu. Właściwie chętniej wypowiadałbym
się na temat pary pojęć wolności i ładu, ponieważ
odpowiedzialność jest dla mnie pojęciem moralnym
ściśle związanym z ładem, gdyż tylko i jedynie wtedy,
gdy w ramach ładu wolność jednostki ukierunkowywana
jest przez odpowiedzialność mogą być respektowane
chrześcĳańskie i społeczne wartości. (fragment książki)

Księgarnia internetowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:
www.ksiazkiekonomiczne.pl
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Elżbieta Mączyńska

Ustrój społeczno-gospodarczy.
W poszukiwaniu nowego ładu

Fundamentalny temat

W

roku szkolnym 2011/2012 przypada
jubileusz XXV-lecia Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Jak przystało na to swego rodzaju „srebrne wesele”, tematyka tej jubileuszowej Olimpiady dotyczy kwestii ponadczasowych i generalnych. Chodzi mianowicie
o problematykę kształtowania ładu społecznogospodarczego, a tym samym podstaw ustrojowych gospodarki. Wyznaczają one zasady
i ramy działalności gospodarczej, obowiązujące
wszystkich „aktorów” życia gospodarczego.
Modele ustroju społeczno-gospodarczego to
idee oraz teoretyczno-ekonomiczne podstawy
kształtowania rozwoju krajów i społeczeństw.
A jak podkreślał John Maynard Keynes: „idee
głoszone przez ekonomistów oraz myślicieli
politycznych, bez względu na to, czy są słuszne, czy błędne, mają większą siłę, niż się powszechnie przypuszcza. W rzeczywistości to
one właśnie rządzą światem” (Keynes [2003],
s. 350).
Stąd też polityka ustrojowa i będący jej wynikiem kształt systemu gospodarczego stanowi fundamentalny czynnik rozwoju społecznogospodarczego kraju, który determinuje jego
ład i dobrostan oraz dobrobyt jego obywateli1.
Historia gospodarcza dostarcza niestety wielu dowodów (i to z różnych obszarów geograficznych oraz epok), jak kosztowne mogą być
i są błędy w kształtowaniu ustroju społeczno1

Pisałam o tym m.in. w artykule: Mączyńska
[2008a].
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gospodarczego (Failures… [2007]). Błędów
tych i ich konsekwencji świat doświadcza także obecnie (zob. Steingart [2008]; Bofinger
[2008]; Siglitz [2010]). Przejawia się to m.in.
w formie globalnie naruszonej równowagi
i nieładu w gospodarce światowej. Świadczy
o tym wiele negatywnych zjawisk, jak chociażby wysoce skontrastowane bieguny bogactwa i nędzy czy naruszenie równowagi ekologicznej.
John Maynard Keynes w 1933 r. – co przypominają Nouriel Roubini i Stephen Mihm
w znakomitej książce pt. Ekonomia kryzysu –
konstatował, że „dekadencki międzynarodowy,
ale indywidualistyczny kapitalizm, w którego
ramionach znaleźliśmy się po pierwszej światowej wojnie, nie jest sukcesem. Nie jest ani
mądry, ani piękny, ani sprawiedliwy, ani cnotliwy – i nie wywiązuje się właściwie ze swej
roli. Mówiąc krótko: nie lubimy tego systemu
i powoli zaczynamy go nienawidzić. Kiedy jednak zastanawiamy się nad tym, czym go zastąpić, mamy spore trudności z odpowiedzią”
(Keynes [1933], s. 760 i 761, cyt. za: Roubini,
Mihm [2011], s. 29). Wiele współczesnych zjawisk wskazuje, że trudności te utrzymują się
do dziś.
Spektakularnie wyeksponował to globalny
kryzys gospodarczy. W jego kontekście coraz
więcej zwolenników zyskuje opinia, że kryzys
ten nie jest typowym kryzysem koniunkturalnym, lecz kryzysem fundamentalnym, ustrojowym, kryzysem dominującego nurtu w ekonomii – neoliberalizmu. Antoni Kukliński,
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odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu
doktryna i praktyka neoliberalizmu była źródłem tej destrukcji, wskazuje na rolę neoliberalizmu w promowaniu trzech procesów:
osłabiania instytucji państwa, osłabiania poczucia racjonalnego działania gospodarczego
w sferze publicznej, osłabiania racjonalności
myślenia długookresowego oraz planowania
strategicznego. Autor ten wskazuje zarazem,
że w „ostatnich dekadach neoliberalizm zamienił się w doktrynę quasi-religijną, będącą
panteonem czterech bóstw:
− wolnego rynku,
− prywatyzacji,
− świata finansów,
− transnarodowych korporacji” (Kukliński
[2010], s. 17).
Wskazuje to na wagę kwestii ustroju gospodarczego. Dylematy dotyczące ustroju gospodarczego zwykle nabierają specjalnego znaczenia w okresie przełomów dziejowych, w tym
cywilizacyjnych i technologicznych, a także
w okresie kryzysów. Tak się dzieje i obecnie,
co wiąże się nie tylko z kryzysowymi zjawiskami w gospodarce globalnej, ale – co nie mniej
istotne – ze zmianami cywilizacyjnymi.

Cywilizacyjne determinanty
ustrojowe
Historia gospodarcza dowodzi, że zmiany
ustroju społeczno-gospodarczego determinowane są przez trzy główne czynniki, między
którymi występują złożone interakcje i sprzędzenia zwrotne:
− rewolucyjne zmiany technologiczne prowadzące do przełomów cywilizacyjnych,
− wynikające z rewolucji technologicznej
zmiany typu komunikacji społecznej,
− zmiany stratyfikacji społecznej.
Potwierdzeniem istotności tych czynników
jest historia przemian epoki niewolnictwa
w feudalizm z jego cywilizacją rolną i z kolei
feudalizmu w bazujący na cywilizacji przemysłowej kapitalizm. Przekształcenie feudalizmu w kapitalizm było konsekwencją działania trzech następujących czynników:
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− rewolucji przemysłowej,
− zmiany systemu komunikacji społecznej, tj.
przejścia od słowa pisanego ręcznie (rękopisów) do słowa drukowanego (dzięki wynalazczemu geniuszowi Gutenberga),
− zmiany stratyfikacji społecznej – miejsce
feudałów i chłopów feudalnych zajęli kapitaliści (fabrykanci i bankierzy) oraz proletariat.
Obecnie świat doświadcza kolejnych przełomowych zmian na tych trzech fundamentalnych dla ustroju społeczno-gospodarczego
polach:
− dokonuje się cyfrowa rewolucja informacyjna (tzw. trzecia rewolucja przemysłowa),
kształtująca nową postiondusrialną cywilizację, określaną jako cywilizacja informacyjna czy cywilizacja wiedzy (a także cywilizacja internetu, cywilizacja sieciowa);
− w systemie komunikacji społecznej język cyfrowy (tzw. cyfryzacja) stopniowo wypiera
słowo drukowane;
− zarazem następują zmiany w stratyfikacji
społecznej, klasycznych kapitalistów w coraz większym stopniu wypierają top-menedżerowie.
Wraz z postępującą dezindustrializacją
i głębokimi przemianami w modelach funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym rozwoju
spółek kapitałowych, przede wszystkim akcyjnych, klasyczny model kapitalizmu ustępuje nowej jego formie, co przejawia się w oderwaniu własności od zarządzania, a tym samym i kontroli. Wymykającej się spod kontroli
właścicielskiej i umacniającej się władzy menedżerów oraz ich autonomizacji sprzyja narastanie rozproszenia akcjonariatu, co przejawia się m.in. w rozmywaniu się struktury
własności i narastającej jej nieprzejrzystości,
czemu sprzyja internetyzacja, usieciowienie
gospodarki. W warunkach dominacji spółek
kapitałowych i rozwoju rynku kapitałowego,
rynku akcji, niemalże każdy może bowiem być
udziałowcem w biznesie i właścicielem akcji,
co tworzy swego rodzaju „kapitalizm ludowy”, daleki od modelu kapitalizmu klasycz-
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nego (mistrzowsko beletrystycznie przedstawionym w m.in. Ziemi obiecanej, autorstwa
Władysława Reymonta).
Zarazem jednak rozproszenie akcjonariatu
i związana z tym rosnąca autonomizacja i władza menedżerów oraz usieciowienie gospodarki to czynniki sprawiające, że klasyczny model
kapitalizmu ewoluuje w kierunku kapitalizmu
menedżerskiego. Na szczyty stratyfikacji społecznej trafia – jak to określają szwedzcy autorzy: Alexander Bard i Jan Söderqvist – „arystokracja sieciowa” – netokracja, w tym menedżerska. Najniższą zaś warstwę społeczną
tworzy „konsumtariat”, czyli grupa społeczna
nieprzystosowana zawodowo do wymogów gospodarki wirtualnej, bezwolnie ulegająca mirażom konsumpcjonizmu i terrorowi reklamy, choć w odróżnieniu od proletariatu prawie wolna od zagrożenia skrajną biedą czy
głodem.
Pierwsza dekada XXI wieku zdaje się
w pełni potwierdzać tezy na temat netokracji
i konsumtariatu sformułowane przez Barda
i Söderqvista w opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. w Szwecji książce pt. Netokracja.
We wprowadzeniu do angielskiego wydania tej
książki z 2001 r. jej autorzy podkreślają, że:
„starzy kapitaliści nie rozumieją nowej ekonomicznej i społecznej logiki rozwijającej się
w sieci. W efekcie staje się oczywiste, że kiedy
w pełni zapanują nowe okoliczności, starzy kapitaliści nie utrzymają się przy władzy. Nowa
globalna klasa dominująca wkroczyła na scenę: jest to netokracja (ang. netocracy; ang. net
– sieć + gr. kr tos – władza). Ponieważ w wyniku tego stary kapitalistyczny aparat produkcji
stał się zbędny, będzie musiała powstać nowa
podklasa, a miejsce starego proletariatu zajmie nowy konsumtariat (ang. consumtariat;
ang. consumption – konsumpcja + ang. proletariat – proletariat). Ustanowienie cyfrowej
interaktywności jako dominującego medium
komunikacyjnego prowadzi do zmiany paradygmatu, co pociąga za sobą zmianę układu
władzy, której zakres i znaczenie da się porównać z przejęciem władzy przez burżuazję
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i utratą znaczenia arystokracji feudalnej w początkach industrializmu” (Bard, Söderqvist
[2006]).
Trudno też zakwestionować oceny zamieszczone w przedmowie autorów do opublikowanego w 2006 r. polskiego wydania Netokracji:
„Młodzi Polacy są dzisiaj zdeterminowani, by
maksymalnie wykorzystać członkostwo Polski
w Unii Europejskiej. Uczą się języków obcych,
wielu z nich pracuje i studiuje za granicą, to
właśnie oni wykorzystują najlepiej powstającą infrastrukturę IT. (…) Równocześnie coraz
liczniejszy staje się polski konsumtariat, nowa
podklasa pogrążonych w letargu telewizyjnych
leniwców. Mass media zajmują się produkcją
rozrywki, której zadaniem zarówno w Polsce,
jak i na całym świecie jest pacyfikowanie odbiorców. Ma ona być poprawiającą nastrój
i pełną pochlebstw apoteozą bezrobotnych,
niemających szans na zatrudnienie, i tych,
którzy ledwie sobie radzą. Ludzie uwięzieni
w mieszkaniach na przedmieściach i w ponurych domach na wsi, pomiędzy niezdrowym
jedzeniem, telewizyjnymi serialami i brukowcami a chuligańskimi wybrykami, pozbawieni
jakiejkolwiek formy sensownej komunikacji ze
światem zewnętrznym – taki jest konsumtariat tworzący nową podklasę polskiego społeczeństwa” (Bard, Söderqvist [2006]).
Tego typu zjawiska i procesy sprzyjają intensyfikacji debaty ukierunkowanej na poszukiwanie optymalnego, czyli najlepszego
w danych warunkach modelu ustroju gospodarczego. Kontestowane są idee Konsensusu
Waszyngtońskiego z jego wymogiem unifikacji systemów gospodarczych. Coraz częściej
wskazuje się na to, że ustrój gospodarczy powinien być „garniturem szytym na miarę”.
Nie sprawdza się jeden fason dla każdego i na
zawsze.
Zwracał na to uwagę m.in. John Kenneth
Galbraith, podkreślając, że „ekonomia nie ma
na celu, jak się to często myśli, stworzenia doskonałego, ostatecznego i niezmiennego systemu. Nieustannie, a często z oporami, przystosowuje się do zmian. Niedostrzeganie tego
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– to recepta na zacofanie i nawarstwianie się
błędów” (Galbraith [2011], s. 274).
Tę przestrogę Galbraitha (z 1987 r.) można dziś uznać za proroczą, zwłaszcza w kontekście zapoczątkowanego na przełomie lat
2007 i 2008 w USA i wciąż jeszcze niezażegnanego kryzysu globalnego. Towarzyszy mu
niemalże eksplozja ostrych sporów na temat
jego ustrojowych przyczyn. Kryzys ten nie
tylko obnażył, ale i poszerzył pola nierównowagi w gospodarce globalnej. Wyeksponował
nierównowagę między perspektywą krótkoi długookresową oraz niedostosowania gospodarki do cywilizacyjnych uwarunkowań
i wyzwań przyszłości. Wyraźnie ujawnił brak
wizji i wyobraźni strategicznej oraz analizy
futurologicznej (Wierzbicki). Kryzys obnażył
m.in. zagrożenia globalne związane z postępującą gwałtownie finansyzacją gospodarki.
Paradoksalnie, mimo że finanse to oczywisty i niezbędny „krwiobieg” gospodarki, to
w praktyce dochodzi do dychotomii interesów
sektora finansowego i realnego. Sektor finansowy zarabia m.in. na wahaniach cen, kursów,
stóp procentowych, podczas gdy sektor realny, czyli sektor produkcji materialnej wymaga stabilności. Stabilności wymagają bowiem
długoterminowe programy inwestycyjne.
Kryzys spektakularnie wykazał ponadto,
że rosnące zasoby informacji i wiedzy, charakterystyczne dla epoki internetu, nie chronią
przed katastrofalnymi błędami i to na skalę
globalną. Gospodarka oparta na wiedzy nie
przekłada się zatem satysfakcjonująco na gospodarkę opartą na mądrości. Paradoksalnie,
dochodzi do dychotomii wiedzy i mądrości.
Dlatego też w sytuacji, gdy w świecie roi się od
przypadków niemądrego wykorzystania wiedzy, w tym nadużyć wynikających z asymetrii
informacyjnej (np. w sektorze finansowym),
wysuwany jest przez niektórych autorów postulat przechodzenia od modelu gospodarki
opartej na wiedzy do gospodarki opartej na
mądrości (Kukliński [2011], s. 65).
Rozległość i głębokość obecnego kryzysu globalnego skłania przy tym do pytania, czy może
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on być uznany za typowy, genetyczny niejako przejaw cyklu koniunkturalnego, czyli nieodłącznego w gospodarce rynkowej zjawiska
„wzlotów i upadków” i sinusoidalnego jej rozwoju. Taka ocena byłaby bezdyskusyjna, gdyby nie fakt, że kryzys ma miejsce w warunkach
dokonującego się przełomu technologicznego
i cywilizacyjnego, zmiany paradygmatu (wzorca) rozwojowego. Wyraża się to w wypieraniu
cywilizacji przemysłowej przez bliżej jeszcze
niedodefiniowaną cywilizację postindustrialną, cywilizację wiedzy. W wyniku rosnącej dynamiki przemian we współczesnym świecie
gospodarka nabiera w coraz większym stopniu
cech „gospodarki nietrwałości” (Toffler [2003];
A Toffler, H. Toffler [1996]). Wszystkie niemalże formy działalności gospodarczej stają się nietrwale, a ich cykle życia coraz krótsze. Rosnąca
dynamika postępu technologicznego wskazuje, że trend nietrwałości będzie się umacniał.
W takich warunkach nietrudno o zaburzenia
i kryzysowe sytuacje w gospodarce, co potwierdza chociażby fakt, że w ostatnich trzydziestu
latach w świecie doszło do około stu kryzysów
bankowych (Wolf [2008]).
W warunkach nakładania się kryzysu globalnego i przełomu cywilizacyjnego oraz wyraźnych symptomów nieładu w światowym
systemie gospodarczym pytanie o optymalny
kształt ustroju gospodarczego nabiera specjalnego znaczenia nie tylko w krajach dokonujących transformacji ustrojowej, ale także w krajach o długich tradycjach gospodarki
rynkowej. Model ustroju gospodarczego jest
bowiem jednym z fundamentalnych czynników kształtujących jakość rządów i rządzenia
na wszystkich jego poziomach: od lokalnego,
poprzez krajowy, do nawet ponadnarodowego
(por. Mączyńska [2009], s. 72–98; Mączyńska
[2008], s. 151–168). Ustrój gospodarczy wyznacza przy tym ramy dla sektora publicznego2.
Amerykańskie korzenie kryzysu sprawiają zaś, że obecnie właśnie przede wszystkim
w USA – kraju do niedawna o niemalże wzor2

Problem ten porusza w wielu publikacjach
J. Kleer. Zob. m.in. Kleer [2006].
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cu ustrojowym – dostrzega się potrzebę działań ukierunkowanych na nowy ład społecznogospodarczy. Między innymi w nawiązaniu do
Nowego Ładu („New Deal” prezydenta USA,
Franklina D. Roosevelta, niektórzy ekonomiści amerykańscy postukują wprowadzenie
„nowego Nowego Ładu” (Wray, Kelton [2011]).
Jak podkreśla Lester Thurow, twórca koncepcji naruszonej równowagi, podobnie jak
systemy biologiczne, także systemy, formacje
społeczno-gospodarcze „wkraczają w okres
naruszonej równowagi z wolno ewoluującymi,
lecz mocno ustalonymi strukturami. Wyłaniają
się zaś z tych okresów z radykalnie zmienionymi strukturami, które znowu zaczynają ewoluować” (Thurow [1999], s. 17).
Powstaje tym samym pytanie, w jakich kierunkach postępować będą zmiany ustroju gospodarczego w poszczególnych krajach, w tym
i w Polsce.
W warunkach wyraźnych symptomów nieładu w światowym systemie gospodarczym
specjalnego znaczenia nabiera pytanie o optymalny kształt ustroju gospodarczego, o porządek ustrojowy eliminujący nieład społecznogospodarczy, a tym samym pytanie o ustrój
równowagi.

W poszukiwaniu ustroju
równowagi
Przez ustrój równowagi rozumiany jest porządek ustrojowy, w ramach którego rozwój
jednej dziedziny życia społeczno-gospodarczego
nie zagraża innej i nie generuje zjawisk patologiczno-destrukcyjnych, takich jak np. naruszanie równowagi ekologicznej, przestrzennej, społecznej itd. Istotne przy tym jest pojmowanie
ustroju równowagi jako kategorii dynamicznej,
co oznacza, że naturalne, niejako niezbędne dla
postępu, przejściowe stany nierównowagi i destrukcji twórczej stanowią podłoże trwałego
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Cechy tak rozumianego modelu ustroju
równowagi ma model społecznej gospodarki rynkowej, zyskujący obecnie – w sytuacji
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światowego nieładu systemowego – na znaczeniu i zainteresowaniu3. Nieprzypadkowo
też na model ten wskazuje się w aktach najwyższej rangi, czyli zapisach konstytucyjnych, m.in. w Polsce. Zgodnie z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 20): „Społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej
oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Także w traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy uznano, że podstawą trwałego rozwoju Unii Europejskiej będzie społeczna gospodarka rynkowa. Idea społecznej
gospodarki rynkowej jako modelu ustroju
gospodarczego dla Unii Europejskiej została
przyjęta także w traktacie lizbońskim z dnia
13 grudnia 2007 r., zmieniającym traktat
o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Zgodnie z zapisami art. 2 ust. 3 traktatu lizbońskiego: „Unia
ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz
trwałego rozwoju Europy, którego podstawą
jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz
stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca
do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Wspiera postęp
naukowo-techniczny”.
Idea społecznej gospodarki rynkowej bazuje na teorii ordoliberalnej, a ta z kolei nawiązuje do wywodzącej się z czasów antycznego
Imperium Romanum idei ordo, której istotą
jest ukształtowanie ładu odpowiadającego naturze człowieka i zapewniającego gospodarce
równowagę4. Łacińskie pojęcie ordo interpretowane jest w europejskiej, ale także i wschod3

4

Tematyki społecznej gospodarki rynkowej dotyczy kilka wydanych przez PTE książek, w tym:
Mączyńska, Pysz (red.) [2003], [2010]; a także
przekład książki L. Erharda [2011]. Kwestiom
ustrojowym poświęcony jest też esej G.A. Cohena
[2011].
Na celowość takiego podejścia wskazuje m.in.
P. Pysz [2007], [2008].
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nioazjatyckiej myśli społecznej jako przeciwstawienie anarchii i chaosu. Pojęcie to z założenia
ma charakter normatywny, ukierunkowany na
stan pożądany. Rzeczywistość natomiast przeważnie różni się do takiego stanu.
Mimo konstytucyjnej rangi, samo pojęcie
„społeczna gospodarka rynkowa” jest wciąż
jeszcze – w Polsce (a wiele wskazuje na to, że
nie tylko w Polsce) – raczej mało rozpoznane.
Nierzadko przypisuje mu się treści i znaczenie
zgoła sprzeczne z koncepcją ordoliberalną, stanowiącą teoretyczną podstawę idei społecznej
gospodarki rynkowej. Idei tej niesłusznie przypisuje się pozaliberalny i pozarynkowy charakter. Pojmowana bywa ona na wzór i podobieństwo socjalistycznej, redystrybucyjnej polityki socjalnej i jest definiowane błędnie jako
synonim interwencjonizmu państwowego5.
Jednak kryzysowe zjawiska i wyraźne przejawy nieładu w gospodarce światowej sprawiają, że z coraz większą przychylnością spotykają się idee orodoliberalne jako przeciwwaga
dla neoliberalizmu, w którym w odróżnieniu
od klasycznego liberalizmu zmarginalizowane zostały kwestie odpowiedzialności, etyki
i moralności. Jeszcze raz należy tu podkreślić,
że ordo znaczy ład, porządek. Kwintesencją
takiego ordoliberalnego modelu jest właśnie
model społecznej gospodarki rynkowej. Jest to
model równowagi, w którym godzone są interesy ekonomiczne i społeczne. O jego walorach
świadczy także fakt, że kraje skandynawskie
wzorujące się na tym modelu nie ucierpiały
tak bardzo z powodu globalnego kryzysu jak
kraje poddane doktrynie neoliberalnej.
Ale i ten model (model społecznej gospodarki rynkowej) wymaga dostosowań do współczesnych warunków gospodarki globalnej.
Ordoliberalizm wywodzi się bowiem sprzed
II wojny światowej. A wówczas globalizacja nie
była tak rozwinięta jak dziś i panował model
gospodarek narodowych ze znacznie mniejszym udziałem sektora finansowego.
Rozważania na temat pożądanego modelu
ustroju gospodarczego, sprzyjającego optymal5

Pisałam o tym m.in. w: Mączyńska [2006],
s. 378.
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nemu wykorzystaniu potencjału wiedzy, pozostają wciąż w fazie pytań otwartych. Pojawia
się tu złożony problem, jaką rolę w procesie
przemian pełnić będzie teoria ekonomii i poszczególne „szkoły ekonomiczne”. Cenna jest
tu wskazówka Roubiniego i Mihma, którzy
uznają, że niemal każda szkoła ekonomiczna ma do powiedzenia coś istotnego na temat obecnej sytuacji, dlatego też warto korzystać z przemyśleń wielu teoretyków tematu.
„Sięgaliśmy nie tylko do Keynesa, ale także do
innych. Uważamy bowiem, że aby zrozumieć,
czym są kryzysy i jak sobie z nimi radzić, należy posłużyć się metodą bardziej holistyczną
i eklektyczną, niż się zwykle przyjmuje. Nie
pozwalamy na to, by kierowała nami ideologia
ani emocje” (Roubini, Mihm [2011], s. 25).
Tego typu holizm, wielce sprzyjający poszerzaniu horyzontów poznawczych i obiektywizacji wnioskowania, powinien cechować także uczestników Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.

XXV Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej – nowe szanse
i obszary poznawcze
Tematyka XXV edycji OWE nawiązuje właśnie do toczących się obecnie intensywnych
i przepojonych ostrymi kontrowersjami dyskusji dotyczących poszukiwań optymalnego modelu ustroju gospodarczego. Złożoność i kontrowersyjność tej problematyki wskazuje na
potrzebę pogłębionych refleksji i lektur na
ten temat. Temu też ma służyć kolejna edycja OWE.
Życzę jej Uczestnikom pobudzenia pasji
poznawczej i wielu własnych, kreatywnych
przemyśleń, a także inspiracyjnych zachowań
i działań sprzyjających ładowi nie tylko w gospodarce, ale i w życiu prywatnym. Sprzyja
temu z pewnością wiedza i mądrość. To cechy,
których wielki deficyt cechuje rzeczony już
konsumtariat. Z pewnością udział w OWE oddala od niego, gwarantując poszerzenie wiedzy,
ale też sprzyja mądrości. Dlatego też Polskie
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Towarzystwo Ekonomiczne uznaje Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej za jedno z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych i fundamentalny obszar swojej działalności.
Niezmiennie życzę zatem uczestnikom tak
doniosłego przedsięwzięcia, jakim jest OWE,
sukcesów i satysfakcji oraz wielu innych pożytków z pogłębiania wiedzy ekonomicznej,
w tym przybliżania się do lepszego rozumienia
świata. Jak oceniał Plutarch, jeden z największych mędrców starożytnej Grecji: „z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest nieśmiertelna”. Z kolei żyjący przed naszą erą
poeta rzymski Wergiliusz uznał, że „szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy”. Jeśli nawet jest to nie w pełni możliwe,
to z pewnością warto się do tak rozumianego
szczęścia przybliżać, m.in. studiując dzieła
znawców, teoretyków i praktyków życia gospodarczego. Temu też służy Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej.
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2007 roku wybuchł na świecie wielki
kryzys finansowy. Polska uniknęła recesji, ale i u nas spadło tempo wzrostu PKB,
wyhamowały inwestycje, destabilizacji uległy finanse publiczne. Jak się wydaje, kryzys może mieć dalekosiężne skutki – zarówno gospodarcze, jak i społeczne oraz polityczne. Z jednej strony przewartościowaniu mogą
ulec nasze poglądy na politykę gospodarczą,
rolę państwa w gospodarce, mechanizmy rozwoju gospodarczego (por. Kołodko [2010],
Balcerowicz [2009], Orłowski [2010]). Z drugiej natomiast dalszej zmianie ulegnie zapewne układ sił gospodarczych i politycznych na
świecie, generalnie rzecz biorąc na niekorzyść
Zachodu i z korzyścią dla krajów azjatyckich
(por. Orłowski [2011]).
Kryzysy wybuchają niemal zawsze z tego samego powodu. Pierwotną przyczyną jest rosnące niezbilansowanie gospodarki. Rozjechanie
się popytu i podaży, oczekiwań i realnych możliwości rozwoju, dochodów i wydatków, zmiennych realnych i nominalnych, w normalnych
warunkach wywołuje szybką korektę rynkową – np. popyt rosnący szybciej niż podaż prowadzi do eliminującego nierównowagę wzrostu cen, a nadmierna hossa na giełdach lub
rynkach aktywów prowadzi z czasem do załamania się cen akcji i nieruchomości. Jeśli
jednak nierównowaga narasta latami, z powodów fundamentalnych, a polityka gospodarcza nie potrafi się jej skutecznie przeciwstawić – kiedy wreszcie dochodzi do kryzysu,
ma on również charakter głęboki, wieloletni
i fundamentalny.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że obecny
kryzys finansowy stanowi najpoważniejsze od
niemal wieku załamanie globalnej gospodarki
w czasach pokojowych. Już na początku doprowadził on do częściowego paraliżu światowego systemu finansowego, załamania się rynków kapitałowych oraz do najpotężniejszej od
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dekad globalnej recesji, obecnie zaś do ogromnego zadłużenia rządów najbogatszych państw
świata. Nie chodzi nawet o samą skalę jego
konsekwencji ekonomicznych: w latach 1929–
1932 w samych tylko USA zbankrutowało ponad 5 tysięcy banków (Iwanowicz-Drozdowska
[2002]) – obecnie zbankrutował tylko jeden
duży bank, a pozostałe, którym zagroziło bankructwo, zostały albo przejęte przez inne banki, albo częściowo lub w całości znacjonalizowane. W czasie Wielkiego Kryzysu skumulowana skala spadku amerykańskiego PKB
przekroczyła 30% – w 2008 roku (jedynym,
jak do tej pory, kiedy odnotowano recesję) –
spadek PKB w USA wyniósł zaledwie 2,4%,
niewiele więcej niż w czasie „zwyczajnej”
recesji w 1982 roku. Z kolei indeksy giełdy nowojorskiej spadły podczas Wielkiego Kryzysu
aż o 90% – obecnie największy dołek osiągnęły
wiosną 2009 roku po spadku o 50% w stosunku do przedkryzysowego szczytu (dla przypomnienia, w czasie gwałtownego giełdowego załamania w 1987 roku indeksy Wall Street spadły w ciągu jednego dnia o 23% – por. Orłowski
[2008]). Również skala wzrostu zadłużenia
publicznego, choć silna i rzadko spotykana
w normalnych latach, nie jest wcale bezprecedensowa z historycznego punktu widzenia.
W czasie Wielkiego Kryzysu amerykański dług
publiczny wzrósł o 20 punktów procentowych
PKB (z 20% do 40% PKB), a podczas II wojny światowej o kolejne 40 punktów procentowych PKB (z 40% do 120% PKB) – obecnie
Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost długu publicznego USA o 50
punktów procentowych do 2015 roku (z 60%
do 110% PKB).
Pomimo to nie ma wątpliwości, że mamy
do czynienia z wielkim kryzysem – i to z kilku powodów. Po pierwsze, skala załamania
nastrojów na światowych rynkach jest nieporównywalnie większa od wszystkiego, z czym

Biuletyn PTE nr 4/2011 – numer specjalny

W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego
mieliśmy do czynienia od lat 30. minionego
stulecia. Po drugie, skala strat, które odnotowuje sektor finansowy, jest gigantyczna. Po
trzecie, w ramach walki z kryzysem rządy gotowe są sięgać po najbardziej radykalne metody, z nacjonalizacją instytucji finansowych
i użyciem kolosalnych funduszy pochodzących
z kieszeni podatników włącznie. Po czwarte,
prowadzi to do ogromnego wzrostu zadłużenia
publicznego, którego spłata przez przyszłe pokolenia – w odróżnieniu od sytuacji z pierwszej
połowy XX wieku – może być niezwykle trudna, m.in. ze względu na niekorzystne trendy
demograficzne i już obecnie wyśrubowane poziomy opodatkowania w najwyżej rozwiniętych krajach (por. OECD [2003]), jak również
przez systematyczny proces utraty pozycji
tych krajów w światowej gospodarce na rzecz
nowych potęg gospodarczych (zwłaszcza Chin
i Indii), co musi z konieczności prowadzić do
stosunkowo powolnego tempa wzrostu PKB
w tych krajach (por. Orłowski [2011]). Po piąte
wreszcie, w dyskusji na temat przyczyn i konsekwencji kryzysu dominują opinie, że dowodzi on konieczności fundamentalnych zmian
polityki gospodarczej i regulacyjnej w skali całego świata, przede wszystkim w odniesieniu
do rynków finansowych.
Oczywiście można twierdzić, że jak dotąd
skala strat gospodarczych jest mniejsza niż
w Wielkim Kryzysie, a globalne obniżenie
PKB jedynie krótkotrwałe i niezbyt głębokie.
Stwierdzenia te nie trafiają jednak w sedno
problemu. Otóż kryzys nie polega na spadku
produkcji lub cen akcji – kryzys polega na
trwałym, zazwyczaj bardzo gwałtownym załamaniu zaufania. Zaufania wszystkich do
wszystkich: klientów do banków, banków do
innych banków, obywateli do rządów, pracowników do pracodawców, ludzi do polityki gospodarczej rządu. Gospodarka rynkowa bazuje
na zaufaniu – bez minimalnego poziomu ufności przestaje działać. Najlepszym tego przykładem jest sektor finansowy. Groźba bankructwa jakiegokolwiek dużego banku powoduje,
że rynek zostaje całkowicie sparaliżowany,
z dramatycznymi konsekwencjami dla reszty
gospodarki (por. IMF [2008]). Podobne konsekwencje może mieć ryzyko bankructwa jakiegokolwiek dużego kraju, coraz bardziej prawdopodobne od czasu faktycznej niewypłacalności Grecji.
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Otóż nie ma wątpliwości, że obecnie mamy
do czynienia z takim właśnie powszechnym
załamaniem zaufania. A najważniejszą ofiarą owego załamania jest wiara w paradygmat
rozwoju gospodarczego i model funkcjonowania gospodarki określony przez Konsensus
Waszyngtoński (por. Williamson [1993]).
Paradygmat ten wykształcił się po poprzednim
globalnym kryzysie – wówczas nie gwałtownym, ale rozciągniętym na lata. Był to kryzys
przeregulowania gospodarki, skutkiem czego
coraz powszechniejsze stało się przekonanie,
że właściwy paradygmat rozwoju powinien
bazować na makroekonomicznej stabilizacji,
liberalizacji rynku i prywatyzacji. U podstaw
takiego rozumowania leżało założenie o pełnej racjonalności działania ludzi (tylko rządy
mogą popełniać systemowe błędy ekonomiczne, prywatne podmioty w swojej masie – nie)
oraz o doskonałości działania dostosowawczych mechanizmów rynkowych, w sprawny sposób doprowadzających gospodarkę do
stanu równowagi (które mogą być wypaczone
tylko przez błędy regulacji lub monopolizację).
Sprawne funkcjonowanie rynku w połączeniu
z właściwymi zachętami dla ludzi – nieograniczonym społecznym przyzwoleniem na bogacenie się, którego wyrazem była m.in. seria
obniżek podatków dochodowych w USA – miało zapewnić wysoką efektywność gospodarowania oraz wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości (por. Stiglitz [2006]). Dzięki temu
można było pokonać zmorę lat 70. ubiegłego
wieku, czyli stagflację, uzyskując jej zaprzeczenie – wysoki i bezinflacyjny wzrost gospodarczy. Towarzyszyły temu zjawiska globalizacyjne, które oznaczały stopniowe rozprzestrzenianie się liberalnego, anglosaskiego modelu
gospodarczego na całą kulę ziemską, zarówno
skutkiem ekspansji ponadnarodowych firm,
jak i zwyczajów konsumpcyjnych, a wreszcie
coraz wyższy stopień integracji światowych
rynków finansowych, możliwy dzięki postępowi technologicznemu. Wszystko to znakomicie
funkcjonowało przez dekady, aż do wybuchu
obecnego kryzysu.
Radykalni krytycy liberalnego kapitalizmu
wskazują na kryzys jako dowód, że przyjęty
paradygmat rozwoju był całkowicie błędny
(por. Kołodko [2010]). Jest to jednak wniosek zdecydowanie przesadny, abstrahujący
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od faktu niewątpliwego sukcesu rozwojowego odnotowanego w wielu dziedzinach przez
świat w ciągu przedkryzysowego ćwierćwiecza. Okres powszechnej deregulacji i globalizacji doprowadził do gigantycznego postępu
technologicznego, rozwoju handlu i inwestycji, a narodom, które potrafiły go dobrze wykorzystać, pozwolił na znaczne przyspieszenie
wzrostu gospodarczego. Zawiódł jednak o tyle,
że nie dostarczył obiecanych mechanizmów
rynkowego dostosowania i automatycznej
korekty narastającej nierównowagi.
Z kolei obrońcy liberalnego kapitalizmu lubią cały problem sprowadzać do serii błędów
popełnionych czy to przez rządy, czy to przez
wypuszczające nadmiar pieniądza na rynek
banki centralne, czy wreszcie przez przeregulowane przez prawodawców instytucje
finansowe (por. Balcerowicz [2009]). Tu także
mamy do czynienia z przesadnym uproszczeniem, polegającym na obronie dawnego paradygmatu poprzez unikanie odpowiedzi na
pytanie: skoro był właściwy, to dlaczego nie
zadziałały samoczynne mechanizmy regulacyjne, chroniące gospodarkę przed narastaniem
nierównowagi?
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nierównowaga zawsze towarzyszy rozwojowi
gospodarczemu. Gwałtowny rozwój krajów
Dalekiego Wschodu – przy jednoczesnym relatywnym zmniejszeniu roli Zachodu, dążącego do utrzymania swojego niezwykle wysokiego poziomu życia – prowadził do kumulacji
ogromnych nadwyżek kapitału w Azji i powstawania wielkiego deficytu kapitału w USA.
Niezwykły popyt na kapitał w USA prowadził
z kolei do poszukiwania przez sektor finansowy sposobów jego zaspokojenia, poprzez generowanie ogromnych ilości płynnych aktywów
finansowych, za pomocą których następowało transferowanie pieniędzy z reszty świata.
Wynikająca stąd wielka aktywność sektora
finansowego prowadziła do narastania fal irracjonalnego optymizmu, który kazał lekceważyć
ryzyko systemowe, związane z inwestowaniem
w aktywa finansowe (zwłaszcza instrumenty
pochodne). Wszystko to razem powodowało
powstawanie gigantycznej megabańki spekulacyjnej, której pęknięcie postawiło światową
gospodarkę na skraju finansowego załamania.
Należy jednak zwrócić uwagę, że czynnikami
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powodującymi narastanie nierównowagi nie
był ani sam neokonserwatywny paradygmat
rozwoju (jak chcą jego krytycy), ani trudne do
wyjaśnienia serie indywidualnych błędów (jak
chcą jego obrońcy). Nierównowaga narastała
z przyczyn fundamentalnych, a winą systemu gospodarczego było głównie to, że nie odpowiedział na nią reakcjami obronnymi (por.
Orłowski [2010]).
Jeśli system w jakiejś mierze zawiódł, to
niewątpliwie wymaga poprawy i uporządkowania – tak jak administracja Roosevelta uporządkowała funkcjonowanie ówczesnego kapitalizmu poprzez wzmocnienie regulacyjnych
funkcji państwa w czasach New Dealu, a administracja Reagana zdynamizowała go poprzez deregulację i zachęty dla przedsiębiorczości w latach 80. zeszłego stulecia. Tym razem jednak problem, przed którym stoi świat,
jest bardziej skomplikowany niż 80 i 30 lat
temu. W odróżnieniu do tamtych czasów żyjemy w świecie z ekonomicznego punktu widzenia znacznie bardziej policentrycznym, ze
środkiem ciężkości powoli przesuwającym się
znad Atlantyku nad Pacyfik. Samo w sobie
zjawisko to jest tak oczywiste, że nie ma powodu udowadniać jego kontynuacji – skoro na
południu i wschodzie Azji mieszka 60% ludności świata, a wytwarza ona tylko niecałe 40%
światowego PKB, to proces relatywnie szybkiego rozwoju i wzrostu udziału w globalnej
produkcji będzie w najbliższych dekadach nadal postępować (2 wieki temu region ten wytwarzał około 60% światowego PKB, mamy
więc do czynienia tylko z odbudową dawnej
pozycji (por. Maddison [2003]). Oznacza to
jednak, że USA w coraz większym stopniu
będą mieć w Chinach i Indiach równorzędnych
partnerów gospodarczych, przez wiele dekad
ustępujących im jeszcze pod względem rozwoju technologicznego i dochodów na mieszkańca, ale bijących je dynamiką, a z czasem i skalą gospodarki. A skoro tak, to w odróżnieniu
od poprzednich okresów reform, tym razem
do uporządkowania i poprawienia mechanizmów funkcjonowania gospodarki niezbędne
jest już współdziałanie wielu narodów, o różnych ambicjach, strategicznych celach, interesach, wizjach świata.
Nie ma wątpliwości, że kryzys wymusza
myślenie na temat kierunków naprawy. Widać
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już jednak, że – jak dotąd – proponowane środki są niewspółmierne do wyzwań. Główne kraje grupy G-20 nie są w stanie porozumieć się
nawet w tak banalnie prostej sprawie, jak eliminacja najbardziej skandalicznych błędów
w sposobach kształtowania wynagrodzeń bankowców, a co dopiero stworzyć razem zręby
ogólnoświatowego, skutecznego systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym
i rozwiązać problem chronicznej nierównowagi na rynkach finansowych. Z kolei mające
ściśle zdefiniowany wspólny interes, dysponujące rozbudowanymi instytucjami dialogu
i koordynacji polityki gospodarczej kraje Unii
Europejskiej i strefy euro nie są w stanie porozumieć się w sprawie rozwiązania problemów
związanych z faktyczną niewypłacalnością
niedużej Grecji – co więc stanie się, jeśli pojawią się np. kłopoty z wypłacalnością Hiszpanii
lub Włoch?
Problem gigantycznej nierównowagi tworzonej przez nadwyżki kapitału w Azji i nadmierną konsumpcję w Ameryce można rozwiązać tylko poprzez wzrost wewnętrznego spożycia w Chinach i drastyczne zaciśnięcie pasa
w USA (por. IMF [2008]), ale takim rozwiązaniem na krótką metę nie jest zainteresowany
ani jeden, ani drugi kraj. Społeczeństwo zapłaci wysoką cenę za dekady życia ponad stan
w USA, ale osłabienia dolara jak ognia boją
się posiadacze ogromnych rezerw walutowych
i nowo uprzemysłowione kraje, które swój rozwój oparły na ekspansji eksportowej na rynek
amerykański. Oczywiście rolę tak wielkiego
rynku zbytu mogłaby przejąć Europa, ale to
oznaczałoby wejście na tę samą ścieżkę, na
której pobłądzili Amerykanie. Słowem, różnice interesów jak do tej pory skutecznie blokują jakąkolwiek skuteczną, wspólną akcję głównych światowych graczy. A przecież sprawa
jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo niewykluczone, że przy stole negocjacyjnym powinny zasiadać nie tylko rządy głównych krajów, ale również przedstawiciele świata wielkich korporacji – bez których zapewne nie da
się znaleźć skutecznych rozwiązań zwiększających globalne bezpieczeństwo ekonomiczne
– a także również jakaś reprezentacja społeczeństwa obywatelskiego.
Co gorsza, obecny kryzys prawdopodobnie
wcale jeszcze nie minął. Najpierw mieliśmy
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do czynienia z kryzysem finansowym (groźbą
załamania rynków finansowych i masowych
bankructw banków). Sektor finansowy został
uratowany dzięki bezprecedensowej akcji pomocowej, podjętej przez rządy i banki centralne, ale za cenę zaciągnięcia przez rządy gigantycznych długów i wyemitowania ogromnej
ilości pustego pieniądza. Drugą fazą kryzysu,
przez którą przeszliśmy w 2009 roku, była
recesja i wzrost bezrobocia. Również ta faza
powoli przechodzi, choć pozostałością po niej
są kolejne ogromne długi, pozaciągane przez
rządy. Wszystko wskazuje więc na to, że kolejną fazą może być kryzys zadłużenia rządów,
którym coraz trudniej będzie obsługiwać narosłe zobowiązania. Nie jest jasne, czy nie spowoduje to ponownej fali kłopotów dla banków. Po niej zapewne przyjdzie faza światowej
inflacji, która pozwoliłaby rządom skutecznie
pozbyć się części zadłużenia kosztem inwestorów, którzy kupili oprocentowane według
stałych stóp procentowych obligacje. A za tym
przyjdzie zapewne faza walki z inflacją, którą
będą musiały podjąć głównie banki centralne
świata, za cenę ponownej recesji.
Wygląda więc na to, że dotychczasowe fale
kryzysu nie wystarczyły do tego, by gospodarka światowa została trwale ustabilizowana, a jej funkcjonowanie poprawione. Jest też
mało prawdopodobne, by udało się ustalić jakikolwiek naprawdę poważny pakiet globalnych
reform, które stworzyłyby nowy ład ekonomiczny. Bardziej prawdopodobne jest, że rozwojowi światowej gospodarki w nadchodzącej
dekadzie będzie nadal towarzyszyła ogromna nierównowaga i pojawiające się regularnie
fale destabilizacji. Prędzej czy później oczywiście ukształtuje się na świecie nowa równowaga, powstała w wyniku procesów bardziej lub
mniej gwałtownego kurczenia się nadmiernie
rozbudowanego w ciągu ostatnich 2 dekad
globalnego rynku aktywów finansowych oraz
zmian regulacyjnych. Proces ten może jednak
trwać bardzo długo (por. Orłowski [2010]).
Problemem światowej gospodarki jest dziś
jednoczesne uformowanie się dwóch ogromnych, globalnych nierównowag. Pierwszą
z nich jest narastająca od początku lat 90.
XX wieku wielka nierównowaga finansowa.
Druga wielka nierównowaga, z którą obecnie musi się zmierzyć świat, istnieje w realnej

49

W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego
gospodarce. Jest to niezbilansowanie pomiędzy towarzyszącym wzrostowi PKB popytem
a dostępnością podstawowych zasobów naturalnych – zwłaszcza surowców i żywności (por.
Stiglitz [2006]).
W ciągu minionych 20 lat globalny PKB
realnie podwoił się, głównie skutkiem bardzo
szybkiego wzrostu w części krajów rozwijających się (zwłaszcza na Dalekim Wschodzie).
W tym czasie światowa produkcja energii wzrosła o 40%, a zbóż o mniej niż 30%.
Podobnie było w przypadku większości surowców. Oczywiście można optymistycznie
twierdzić, że rosnąca efektywność produkcji i rozwój nowych technologii pozwoli sobie
z tym zjawiskiem z czasem poradzić. Obecnie
jednak sobie z tym z całą pewnością nie radzi,
o czym świadczy obserwowany właśnie dramatyczny wzrost cen wielu surowców i żywności.
Lata 90. minionego stulecia zwiodły nas pod
tym względem na manowce: szybka poprawa
efektywności, względna stabilność i sprzyjające warunki produkcji dały złudne wrażenie
zrównoważenia rynków surowcowych. W bieżącej dekadzie, przy obecnych trendach rozwojowych jakiekolwiek przyspieszenie wzrostu
lub ograniczenie podaży wieść jednak będzie
do gwałtownego wzrostu cen, potęgowanego
przez spekulacje na rynku instrumentów pochodnych bazujących na surowcach.
Uformowanie się dwóch wielkich nierównowag – jednej finansowej, drugiej w realnej
gospodarce – oznacza, że w ciągu najbliższych
lat światowa gospodarka najprawdopodobniej
balansować będzie stale między groźbą recesji a groźbą inflacji. Eksplodujące co jakiś
czas kryzysy finansowe będą podcinać podstawy wzrostu, zakłócając procesy inwestowania
i podważając podstawy zaufania do stabilności
rynków. Z kolei w okresach, w których gospodarka światowa będzie przyspieszać, natychmiast przyspieszać będzie również inflacja.
Problem leży również w tym, że nie bardzo
dziś wiadomo, jak na taką sytuację powinna reagować polityka gospodarcza, zwłaszcza
pieniężna (por. ECB [2008]). Groźba inflacji
sugeruje trwały powrót do wysokich stóp procentowych. To jednak zwiększałoby ryzyko
kolejnych niewypłacalności (zarówno instytucji prywatnych, jak i rządów), a w ślad za tym
kolejnych fal kryzysu finansowego i postępujących w ślad za tym recesji.
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Jak więc może zmieniać się w najbliższych
latach światowy ład ekonomiczny? W grę
wchodzi kilka zjawisk o kluczowym znaczeniu (por. Orłowski [2010a]).
Po pierwsze, niezbędna jest odbudowa właściwej roli sektora finansowego, zagubionej
w znacznej mierze podczas „szalonych lat dziewięćdziesiątych” (por. Stiglitz [2006]). Banki
to nie nastawione tylko na zysk „zwykłe biznesy”, ale instytucje zaufania publicznego.
Wymaga to m.in. wzmocnienia ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych, radykalnego wzrostu roli rad nadzorczych, wyeliminowania takich form wynagradzania zarządów,
które premiują krótkookresowe zyski kosztem
wzrostu ryzyka, poprawy zarządzania ryzykiem (por. Orłowski [2010]). W zakresie polityki regulacyjnej najważniejszym zadaniem
jest bez wątpienia wzrost przejrzystości rynku finansowego. Konstrukcja i zabezpieczenie
aktywów musi być dla kupującego absolutnie
jasne, jasne musi być też ryzyko, które jest
związane z inwestycją. Wzmocniony musi być
też nadzór ostrożnościowy nad wszystkimi instytucjami finansowymi, również tymi, które
do tej pory praktycznie nie podlegały takiemu
nadzorowi.
Po drugie, niezbędna jest wzmocniona
współpraca w zakresie polityki ekonomicznej
w skali całego świata, obejmująca głównych
graczy obecnych na globalnej mapie gospodarczej. Nie ma wątpliwości, że dalszy rozwój
gospodarczy świata nie może być kontynuowany w warunkach stale narastającej nierównowagi. Z jednej strony, niezbędne jest ponowne
uporządkowanie finansów publicznych w wielu krajach świata i stopniowe obniżenie ciężaru zadłużenia (oczywiście ciężar ten może
się znacznie zmniejszyć w przypadku długotrwałego okresu podwyższonej globalnej inflacji). Z drugiej, trwałemu zmniejszeniu musi
ulec skala nierównowagi powodowanej chronicznym niedoborem oszczędności i kapitału
w jednych krajach, a nadmiarem w innych.
O ile ma to jeszcze uzasadnienie w przypadku
systematycznego przepływu kapitału z krajów
zamożnych do krajów rozwijających się (gdzie
może on przynieść wyższe stopy zwrotu, z korzyścią dla obu stron), o tyle nie do utrzymania jest sytuacja, w której to niektóre bogate
kraje – zwłaszcza USA – utrzymują nadmier-
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ny poziom konsumpcji poprzez systematyczny
import kapitału z całego świata, a zwłaszcza
z krajów Dalekiego Wschodu.
Po trzecie, zmianom i modyfikacjom powinien ulec kierunek procesów globalizacyjnych.
Sytuacja, w której najwyżej rozwinięte kraje
świata praktycznie pozbyły się ze swej gospodarki działalności produkcyjnej, skupiając się
na przynoszących najwyższą wartość dodaną
aktywnościach polegających na organizacji
produkcji, badaniach i rozwoju produktów,
komercjalizacji i finansach (czemu oczywiście
towarzyszy rozwinięta działalność usługowa
i najbardziej wyrafinowana działalność produkcyjna), okazuje się dziś głęboko frustrująca
zarówno dla nich, jak i dla krajów rozwijających się (do których przeniesiono produkcję).
Bez wątpienia globalizacja jest zjawiskiem
potrzebnym i korzystnym, ale tylko wówczas,
gdy odbywa się na zasadach, które premiują
wszystkich uczestników gry.
Po czwarte, ukształtowana w drugiej połowie XX wieku globalna równowaga – oparta na
dominacji gospodarczej i finansowej Zachodu
– nie daje się utrzymać w warunkach większej swobody przemieszczania się ludzi, kapitału i wiedzy. W sytuacji starzenia się społeczeństw państwa zachodnie nie będą w stanie
utrzymać dotychczasowego modelu „państwa
dobrobytu”. Jeszcze w połowie XX wieku całość pokojowych wydatków państwowych
Zachodniej Europy nie przekraczała 20–30%
PKB, a w USA 20% PKB, z czego około połowy
wydatków socjalnych. W kolejnych dekadach
aktywność państwa i jego udział w gospodarce wyraźnie jednak wzrosły, a skala wydatków
państwowych zwiększyła się do 40–60% PKB
w Europie i 35% w USA (por. Tanzi [1997]).
Model ten, niezależnie od znacznych różnic
występujących między różnymi państwami
i regionami (zwłaszcza USA z jednej strony,
a Europą z drugiej), zapewniał przez dekady
połączenie wysokiej efektywności gospodarczej
ze znacznym stopniem bezpieczeństwa socjalnego. Trendy demograficzne już obecnie grożą
jednak pojawieniem się kolosalnych deficytów
w systemach emerytalnych, a za kolejne 2–3
dekady doprowadziłyby do ich całkowitego
bankructwa w większości państw Zachodu.
Niezbędne reformy (w tym m.in. przesunięcie
wieku przechodzenia na emeryturę i zgoda na
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znaczne zmniejszenie gwarancji udzielanych
przez państwo co do wysokości emerytur) godzą jednak w same podstawy państwa dobrobytu i poczucia socjalnego bezpieczeństwa.
Analogiczne problemy pojawiają się w przypadku systemów ochrony zdrowia, a także
systemów walki z bezrobociem. Obecny kryzys przyspieszy prawdopodobnie reformy, które tak czy owak były nieuniknione.
Prowadzi to jednak do pewnego, bardzo
smutnego wniosku. Obecne fale kryzysu, załamanie zaufania do zachodniego modelu gospodarczego, przesunięcie w globalnym układzie
sił w stronę Chin i Indii, podważenie supremacji finansowej i technologicznej Zachodu, kłopoty z reformami państwa dobrobytu – wszystko
to prawdopodobnie będzie prowadzić do znacznego spadku atrakcyjności dla krajów rozwijających się zachodniego modelu rozwojowego,
opartego na wolnym rynku i demokracji. I to
dopiero może być prawdziwa cena kryzysu.
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