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Jubileusz XXX-lecia OWE

przechodzi do historii
– kolejna edycja pod hasłem
„Wyzwania współczesnego rynku pracy”

Bogdan Ślusarz
Przypadający na rok 2017 jubileusz XXX-lecia
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, dobiega
końca. Tegoroczne hasło przewodnie OWE brzmiało: „Państwo a gospodarka”.
W jubileuszowym roku wiele się wydarzyło, nie
sposób wymienić wszystkich uroczystości. Miały
one często bardzo oﬁcjalny charakter, ale zarazem
wypełnione były treściami merytorycznymi, przede

Prof. Bogdan Ślusarz podczas spotkania z uczestnikami
zawodów ﬁnałowych XXX OWE w NBP

wszystkim związanymi z tematyką OWE. Jeszcze
przed ﬁnałowymi zawodami – 31 marca – odbyło się
spotkanie uczestników końcowego, III etapu OWE
z Panem Profesorem Adamem Glapińskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Natomiast
uroczyste zakończenie Olimpiady z udziałem laureatów i ich opiekunów naukowych miało miejsce
9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem
tego spotkania był Wicepremier, Minister Rozwoju
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i Finansów Pan Mateusz Morawiecki. Ponadto laureaci OWE zostali tego dnia zaproszeni do odwiedzenia
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie
spotkali się z Panem Michałem Cieciórskim, Wiceprezesem Zarządu GPW.
W związku z obchodami XXX-lecia OWE przygotowane zostały dwie publikacje. Jedna to mająca wielu autorów książka zatytułowana „Państwo
a gospodarka” pod redakcją naukową Pana Profesora Stanisława Owsiaka, dotycząca ekonomicznych
funkcji państwa. Druga zaś to album prezentujący
historię OWE (w sierpniu 2017 r., kiedy ukazuje się
ten biuletyn, jeszcze czekający na wydanie).
Jubileuszowy rok OWE uświetniły również konferencje i seminaria naukowe organizowane m.in.
przez Oddziały PTE w Bydgoszczy i Zielonej Górze, a także inne wydarzenia o charakterze merytorycznym, wspomagające przygotowania uczniów
do kolejnych etapów olimpijskich zmagań.
Z badań dotyczących OWE oraz rozmów z jej
uczestnikami wynika, że przystępują oni do tych
zawodów z różnymi celami: jedni walczą o indeksy
(laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego), inni chcą
się po prostu sprawdzić, jeszcze inni pragną przeżyć
intelektualną przygodę. Tylko nieliczni mówią o nagrodach, ale one również są, i to niemałe.

Jeszcze raz dziękuję mecenasom i partnerom
OWE, do których należą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Rozwoju, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, C.H. Beck
sp. z o.o., FORMSOFT sp. z o.o., Fundacja PKO
Banku Polskiego, Mennica Polska SA, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Stowarzyszenie Zbiorowego
Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
Zwycięzcą XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Ciepliński – uczeń Liceum
Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu. Drugie miejsce zajęła Alicja Okapa z I Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Na
trzecim miejscu usytuował się Przemysław Karpisz
z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Serdecznie gratuluję zwycięzcom
i pozostałym uczestnikom XXX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia jubileuszu, zapraszam do udziału w kolejnej, XXXI edycji OWE, tym razem pod hasłem
„Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Zasady,
szczegóły i bieżące informacje o OWE przedstawiane są w „Biuletynach PTE” i w internecie (na stronie
owe.pte.pl oraz na proﬁlu OWE na Facebooku).

Zapraszamy na stronę pte.pl

Kwartalnik „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” jest dostępny
w wersji PDF na stronie pte.pl w dziale Czasopisma.
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Prezes NBP prof. dr hab. Adam Glapiński

SPOTKANIE PROFESORA ADAMA GLAPIŃSKIEGO,
PREZESA NBP, Z FINALISTAMI XXX OWE

Dobre perspektywy
dla gospodarki i młodego
pokolenia
– Stanowicie najcenniejszy kapitał, jaki mamy.
W przyszłości będziecie tworzyć polską elitę
– mówił prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady
Polityki Pieniężnej, na spotkaniu z uczestnikami
finału XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
zachęcając ich jednocześnie do patriotycznej
postawy i związania swojej kariery zawodowej
z Polską.
– Ekonomia jest nauką sytuującą się gdzieś pomiędzy naukami przyrodniczymi a reﬂeksją ﬁlozoﬁczną – ocenił prof. Glapiński, zwracając jednocze-

śnie uwagę na poważny problem z tworzeniem teorii
ekonomicznych. – W ciągu życia jednego pokolenia
nastąpiły dwie rewolucje, jakimi były globalizacja
i cyfryzacja. Przewróciły one wszystko do góry nogami i dzisiejszy świat jest zupełnie inny niż przedtem.
W konsekwencji ówczesne teorie dziś nie bardzo
nadają się do opisu tego świata. Co więcej, można
nawet powiedzieć, że mimo kolejnych nagród Nobla
dla teoretyków ekonomii nadal żadna nowa teoria
nie oddaje złożoności dzisiejszego świata. A jeszcze
trzeba pamiętać o trzeciej rewolucji, która niedawno
się zaczęła i wciąż trwa: rewolucji demograﬁcznej
– podkreślił.
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Mit wolnego rynku
Nawiązując do tematu XXX OWE „Państwo
a gospodarka”, prof. Glapiński powiedział, że nieprzerwanie od XV–XVI wieku toczy się dyskusja
dotycząca relacji pomiędzy państwem a rynkiem.
– I ona zawsze będzie się toczyć – ocenił. Podkreślił przy tym, że ideał w pełni wolnego rynku nigdy
w historii nie był zrealizowany. – Nie ma kraju na
świecie, który jest oparty wyłącznie na wolnym rynku, wolnym handlu. Czy w ogóle istniał taki kiedykolwiek w historii? Najbliżej tego byliśmy gdzieś
w połowie XIX wieku, powiedzmy na Wyspach Brytyjskich, we Francji czy w Niderlandach. Ale nigdy
to nie był w pełni wolny rynek. Państwo zawsze miało swoje prerogatywy i jeśli chciało, to używało siły
w kwestiach gospodarczych – podkreślił prof. Adam
Glapiński. Prezes NBP przywołał Josepha Schumpetera i jego myśl, że co 50–60 lat zwycięża pogląd, że
potrzebna jest większa rola państwa, ale przegrywa
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on po kilkudziesięciu latach z tezą, że państwa jest
za dużo i trzeba więcej wolnego rynku. – Teraz żyjemy w okresie kryzysu liberalizmu i wyraźnie zwiększa się rola państwa. Zwycięstwo Donalda Trumpa
jest tego najbardziej wyraźnym symptomem. Także
z tego, co się dzieje w Europie, widać, że społeczeństwa chcą więcej regulacji, więcej państwa, więcej
bezpieczeństwa i mniejszego zróżnicowania bogactwa. Czas tego nieskrępowanego liberalizmu w dużej mierze był powodem szybkiego, dynamicznego
rozwoju, ale też ogromnego wzrostu nierówności
– ocenił.
– Zwolennicy skrajnego liberalizmu mówią, że
jest to myślenie socjalistyczne. To nieprawda, nie
jest to żaden socjalizm, to jest chęć większej regulacji – mówił i dodał, że szereg regulacji, które są
wprowadzane w Polsce, ma za zadanie zapobiec sytuacji, która wywołała kryzys 2008 roku.
– Studenci pytają czasami, czy jestem zwolennikiem zaangażowania państwa w gospodarkę. Jako

Według prezesa NBP, perspektywy rozwojowe dla
Polski są optymistyczne. – Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych narodów na świecie. Mamy
zadatki, by pójść tą drogą, którą kiedyś poszły Korea
Południowa, Japonia, Tajwan. A więc kraje, którym
udało się szybko rozwinąć – mówił.
– Rozwijamy się średnio dwa razy szybciej niż
kraje zamożniejsze i ten dystans raczej się utrzyma.
Teraz rozwijamy się w tempie 3–4 proc. rocznie,
co według analiz NBP, jest bliskie naturalnej stopie wzrostu – podkreślił prezes banku centralnego.
Rozwój powyżej 4 proc., czego oczekują niektórzy
politycy, jest możliwy przez kilka lat, ale mógłby
rodzić później większą nierównowagę, np. w ﬁnansach publicznych, kredytach. Jak podkreślił, zbyt
szybki rozwój powoduje szereg napięć i zjawiska
kryzysowe.
– Teraz rozwijamy się w tempie, które nie rodzi
takich zagrożeń, a jest maksymalnie wysokie. Nie
mamy żadnych wewnętrznych źródeł potencjalnego
kryzysu, może on przyjść tylko z zewnątrz – ocenił prezes NBP. – Wydajność pracy rośnie szybko,
poziom życia rośnie szybko, demograﬁa – jak się
wydaje – wreszcie ruszyła, choć ostatnie pół roku
to za krótki czas, by o tym przesądzać. Chciałbym,
mając 17–18 lat, tyle co wy, być w podobnej sytuacji
– podsumował.

Wolność i bezpieczeństwo

Apel do olimpijczyków

– Wolność w naszej cywilizacji zachodniej jest
najwyższą wartością – mówił prof. Adam Glapiński.
– Z tym że ta wolność, żeby życie indywidualne,
grupowe miało sens, musi być współdzielona z solidarnością. Z poczuciem, że tworzymy wspólnotę
narodową i większą – europejską. Nie powinno być
więc tak, że każdy z nas, kierując się własnym egoizmem, chce zająć jak najlepszą pozycję, rozpychać

Jaka przyszłość dla Polski

– Wy tutaj, obecni na tej sali, już niedługo będziecie elitą naszego kraju. I to wy będziecie decydować
o tym, jaka będzie Polska – mówił prof. Adam
Glapiński. – Będziecie stanowić z pewnością elitę
nie tylko w Polsce, ale także i w wielu krajach za
granicą. I choć osobiście bym wolał, żebyście wszyscy pozostali w Polsce, to prawdopodobnie co trzeci
z was będzie robił karierę za granicą – prognozował.
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się łokciami i nie myśli o innych – mówił. Jak podkreślił, taka postawa powoduje poważne problemy
nie tylko społeczne, ale także indywidualne.
– Prawdziwe szczęście daje pewna harmonia,
pewna równowaga między karierą, uczciwością, rzetelnością, stawianiem sobie w życiu celów, lojalnością, solidarnością, poczuciem współodpowiedzialności za innych, dopiero wtedy wszystko ma sens
– ocenił prof. Glapiński.

ekonomista uważam, że generalnie najszybciej się
rozwija gospodarka nieregulowana, całkowicie wolnokonkurencyjna. Z tego punktu widzenia podatków
w ogóle nie powinno być. Najlepiej jak podatek wynosi zero – zaznaczył. – Dla gospodarki taka sytuacja byłaby najlepsza, ale to by oznaczało brak jakiegokolwiek ładu społecznego, brak państw. Bo jaki
rząd mógłby funkcjonować nie zapewniając ludziom
poczucia bezpieczeństwa? Trudno sobie nawet taką
sytuację wyobrazić – ocenił. Stąd, jak mówił, wątpliwości np. co do przyszłości systemu emerytalnego są
bezpodstawne. – Nie ma nic bezpieczniejszego niż
to, co jest związane z państwem. Tylko wojna może
zobowiązania państwa zlikwidować – podkreślił.
Jak tłumaczył prof. Glapiński, taka relacja państwa z gospodarką jest związana z europejskim
modelem ustrojowym, który zakłada zapewnienie
obywatelom określonego poziomu bezpieczeństwa.
– W Stanach Zjednoczonych ludzie oczekują mniej
bezpieczeństwa, więcej wolności – zauważył prof.
Glapiński. – Właściwie nie ma systemu ubezpieczeń
zdrowotnych. Amerykanie to akceptują, bo wyznają
pogląd, że człowiek sam jest odpowiedzialny za siebie i za swoją rodzinę – uzasadnił.
– U nas w Europie są przymusowe ubezpieczenia społeczne i uważam to za największe osiągnięcie
ludzkości w dziejach ludzkości – mówił prezes NBP.
Dodał też, że nie należy oceniać tych przymusowych
składek jako „haraczu dla państwa”. – Dziś to wam
może wydawać się niepotrzebne, ale wkrótce będziecie w związkach małżeńskich, będziecie mieli
dzieci, pojawią się jakieś problemy, wreszcie będziecie na emeryturze. Będziecie na ten problem inaczej
patrzeć – zapewnił.
– W Polsce nie tolerujemy bezdomności, głodu,
analfabetyzmu, ubóstwa dzieci. My, Polacy, tworzymy wielką rodzinę i jesteśmy za nią odpowiedzialni
– podkreślił prof. Glapiński.

Spotkanie uczestników zawodów ﬁnałowych XXX OWE z prezesem NBP

– Stanowicie najcenniejszy kapitał, jaki mamy.
Wasze umysły, wasz charakter, wasza wola, wasza
aktywność – mówił prof. Adam Glapiński i dodał,
że kapitał ludzki to „największe bogactwo” każdego kraju. Ubolewał przy tym, że ten kapitał ludzki
z Polski „mocno wycieka”.
Prezes NBP chwalił życiową postawę młodego
pokolenia. – Jesteście bardzo zdyscyplinowani, zorganizowani, poświęcacie dużo czasu na naukę, na
karierę. I nie dajcie sobie wmówić, że coś złego dzieje się z waszym pokoleniem. Zupełnie przeciwnie.
I życzę, żebyście w tym wytrwali i zanim skończycie
45 lat, zrobili szybką karierę – zachęcał prof. Glapiński.
Prof. Adam Glapiński namawiał olimpijczyków
do związania swojej kariery z Polską i założenia tu
rodziny. – Można się różnie realizować, ale na pewno takim typowym, naturalnym sposobem realizacji jest szczęśliwa, duża rodzina i miłość do niej,
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a zaraz potem do ojczyzny. Bez tego człowiek nie
może normalnie funkcjonować – przekonywał prof.
Glapiński.

Pytania do prezesa NBP
W części spotkania poświęconej na pytania
i opinie licealiści pytali prezesa NBP m.in. o ocenę
połączenia resortów rozwoju i ﬁnansów. – Pomysł
był taki, by dostosować resort ﬁnansów do planów
rozwojowych, a nie odwrotnie, jak było dotąd.
A więc centrum decyzyjne zostało przesunięte do
Ministerstwa Rozwoju – mówił prof. Glapiński i dodał, że to się udaje dzięki silnej osobowości wicepremiera Morawieckiego, choć trudno powiedzieć, czy
na stałe w ten sposób przezwyciężono dotychczasowe resortowe partykularyzmy. Padło też pytanie, czy
podwyższenie płacy minimalnej może skutkować
w tym roku wzrostem inﬂacji. – Bank centralny nie
ma wpływu za poziom płacy minimalnej – mówił
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Prezes NBP prof. dr hab. Adam Glapiński podczas spotkania z uczestnikami zawodów ﬁnałowych XXX OWE

Spotkanie uczestników zawodów ﬁnałowych XXX OWE z prezesem NBP
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prezes NBP, który jednocześnie przyznał, że korzystne jest, by rósł w Polsce poziom życia, bo jesteśmy daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej.
– Z punktu wiedzenia banku centralnego każda podwyżka płacy minimalnej jest zła, z punktu widzenia
obywatela wprost przeciwnie. Dobrze, że mogliśmy
sobie na to pozwolić – ocenił prof. Glapiński.
Pytano również o perspektywę podniesienia
w Polsce stóp procentowych. – Opierając się na analizach NBP, nie zakładam wzrostu stóp w tym roku,
ale liczę się z ich wzrostem w przyszłym – prognozował przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej.
– Dla mających depozyty w bankach nie jest to dobra wiadomość, ale rozwiązaniem jest inwestowanie
w obligacje skarbu państwa – radził.
Na pytanie o powód przechowywania polskich
rezerw złota w Wielkiej Brytanii i perspektywy
zwiększania rezerw w złocie, szef NBP wyjaśniał
to doświadczeniami państwa polskiego z II wojny
światowej. – Patriotycznie nastawieni parlamentarzy-

ści często mnie pytają, dlaczego złota nie trzymamy
u nas. A co by wynikało, gdyby przechowywano je
w kraju? Ponosilibyśmy zapewne straty z tytułu
opłacania ubezpieczenia – tłumaczył szef NBP.
Zadano także pytanie o ocenę systemu kredytów
studenckich w USA i perspektywy jego wprowadzenia w Polsce. – To dobry system, bo daje powszechne wykształcenie. My w Polsce przyzwyczailiśmy
się, że studia są za darmo. Jestem zwolennikiem
tego, by w Polsce powstawały elitarne uczelnie
o wysokim poziomie nauczania – mówił prof. Glapiński i zwrócił uwagę, że polski system demotywuje
studentów, którzy od prowadzących o wysokich wymaganiach często przenoszą się do tych o niższych.
Spotkanie uczestników zawodów ﬁnałowych
XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z prof. dr.
hab. Adamem Glapińskim, prezesem Narodowego Banku Polskiego, odbyło się 31 marca 2017 r.
w siedzibie NBP w Warszawie.

Spotkanie uczestników zawodów ﬁnałowych XXX OWE z prezesem NBP
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OLIMPIJCZYCY U WICEPREMIERA
MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Państwo i gospodarka
po neoliberalizmie

Wicepremier, minister rozwoju i ﬁnansów Mateusz Morawiecki

Problematyka nowej roli państwa w gospodarce była tematem przewodnim spotkania
wicepremiera Mateusza Morawieckiego z laureatami XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jak mówił minister rozwoju i finansów,
wśród pracowników resortu rozwoju są też
przedstawiciele finalistów poprzednich edycji
OWE. Przyczynili się oni do powstania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podważyła dotychczasowy „paradygmat
neoliberalny”.
– To odkrycie dopiero ostatnich lat, że gospodarka
i społeczeństwo są jednym i tym samym, awersem
i rewersem tej samej monety, co właściwie w świecie dotychczasowych teorii i spojrzenia na gospodarkę nie znajdowało uznania – mówił wicepremier.
Jak podkreślił, jednocześnie nie ma dziś jednej powszechnie uznanej teorii ekonomicznej. – Nie ma
prawd, które byłyby uniwersalne z punktu widzenia gospodarczego, ponieważ one wszystkie bardzo

mocno zależą od tego, na jakim etapie rozwoju społecznego jesteśmy – zauważył.
– Błędem polityki III Rzeczypospolitej z punktu widzenia gospodarczego było to, że przyjęliśmy
z dobrodziejstwem inwentarza pewne mody i prawdy z zewnątrz oraz przystąpiliśmy do tworzenia nowej gospodarki po 1989 r. z pełnym przekonaniem,
że neoliberalizm to jest jedyna prawda gospodarcza
i prawda o społeczeństwie, jaką mamy – ocenił wicepremier. – Tymczasem dzisiaj rozumiemy, że świat
jest na ogromnym zakręcie i nie wiemy, co jest za
tym zakrętem – dodał.
Odnosząc się do ostatniego światowego kryzysu gospodarczego, zauważył, iż „zostaliśmy trochę
oszukani przez teorie utrwalone w przeszłości, że
jest dobrze, żeby system ﬁnansowy był duży, mocny,
ponieważ dzięki temu zawsze będzie lepszym krwiobiegiem gospodarki”.
– Czy to jest dobry kierunek rozwoju? Zadajmy
sobie właśnie to pytanie i chciałbym, żebyście byli
bardzo sceptyczni, gdy będziecie na nie odpowiadać
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Wicepremier, minister rozwoju i ﬁnansów Mateusz Morawiecki podczas spotkania z laureatami XXX OWE

– mówił, zwracając się do słuchaczy. – Ja nie mam
pełnego przekonania co do takich utrwalonych
prawd. Czy możemy zgodzić się bezreﬂeksyjnie, że
podatki to jest haracz, a państwo zawsze jest opresyjne? Uważam, że nie – dodał Mateusz Morawiecki,
za fałszywy uznając też model państwa jako „nocnego stróża”.
– Nie istnieje taki model gospodarczy, w którym państwo byłoby tylko „nocnym stróżem”. Jest
też niewłaściwym rozwiązaniem przyjęcie modelu
centralnego sterowania, znajdującego się na drugim
biegunie, gdy państwo jest centralnym planistą,
wszechogarniającym wszystkie procesy gospodarcze. Najwięcej sukcesów odnoszą te państwa, które
prowadzą politykę koordynacyjną, a nie jedynie leseferystyczną – podkreślił i wskazał na przykład takich krajów, jak Korea Południowa, Japonia, Niemcy,
Francja. – To państwa, które odniosły fenomenalny
sukces po II wojnie światowej i są dzisiaj niezwykle
bogate, rozwinięte, znajdują się na samym czubku piramidy bogactwa – mówił. – Te kraje bardzo mocno
wykorzystują mechanizmy stymulacji i koordynacji
państwowej dla budowy siły swojego biznesu. Minister dodał, że niestety Polska „wpadła” w trzeci typ
modelu gospodarczego, który ekonomiści określają

14

Biuletyn PTE nr 3(78) sierpień 2017

jako „dependent market economy”, czyli gospodarka
uzależniona.
Mówiąc o przemianach współczesnego świata,
wicepremier zwrócił uwagę, że – wobec ﬁnansjeryzacji, globalizacji, robotyzacji czy zmian demograﬁcznych – pytanie na przyszłość dotyczy nowego
modelu organizacji społeczeństwa. Wyzwaniem dla
państw jest tworzenie nowych rozwiązań podatkowych. – Jest nam dzisiaj trudniej opodatkować wartość dodaną. Dawniej czynnikami produkcji były
ziemia, maszyny, wyposażenie, fabryki albo budynki. Dzisiaj wartość dodana to efekt technologii,
zaawansowanej intelektualnie myśli czy też rozwiązań organizacyjnych, tj. sieci, platformy. I to jest też
wielkie wyzwanie dla was, dla ekonomistów, żebyście znaleźli dobre rozwiązanie, zwłaszcza dla kraju
takiego jak Polska – podsumował wicepremier.
Mateusz Morawiecki zapraszał zwycięzców Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do pracy
w Ministerstwie Rozwoju. Przyznał też, że laureaci poprzednich edycji OWE byli zaangażowani
w przygotowanie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i przyczynili się do tego, że został
w niej zakwestionowany „niewzruszony paradygmat
neoliberalny”.

CZĘŚĆ I. XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONO

nadal trwają prace nad „ujednoliceniem architektury
systemu podatkowego”. – Nie chcemy jeszcze informować o rozwiązaniach, bo ciągle nad nimi pracujemy – wyjaśnił.
Z kolei na pytanie o „słabsze strony” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremier wskazał na wyzwanie, jakim jest budowa
w Polsce systemu długookresowych oszczędności,
który wymaga racjonalnych rozwiązań i właściwej
strategii rozwoju. Trudno tu bazować na rozwiązaniach przyjętych w innych gospodarkach. Musimy
znaleźć własną drogę w tym obszarze. – Wielki
przyrost bogactwa Chin opiera się na tym, że od
30 lat nie mają systemu ochrony zdrowia, podobnie jak emerytalnego – zauważył wicepremier i dodał, że gdyby w Polsce przenieść środki z ubezpieczeń na inwestycje, mielibyśmy „kraj miodem
i mlekiem płynący”. Zgodzimy się jednak, że likwidacja systemu emerytalnego nie może być poważną
propozycją. – Podobnie poważną propozycją nie jest
protekcjonizm, który jest sprzeczny z podstawowymi założeniami jednolitego rynku Unii Europejskiej
– mówił Mateusz Morawiecki.
Wicepremiera pytano także o sposób na rozwiązanie konﬂiktu między taksówkarzami a Uberem. Przyznając, że gospodarka współdzielenia jest „trendem

Laureaci XXX OWE podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju
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OMICZNEJ

Olimpijczycy pytali wicepremiera m.in., czy
ujemne stopy procentowe nie przełożą się w dłuższym okresie na niższe oszczędności i mniejsze
inwestycje. Wicepremier podkreślił, powołując się
również na analizy NBP, że wyższe stopy procentowe nie przekładają się jednoznacznie na wyższą
skłonność do oszczędzania. – Bardziej oczywista
jest korelacja z wyższym dochodem rozporządzalnym. To wpływa na większą skłonność do oszczędzania. Jak ktoś ma 3000 zł, to łatwiej jest mu zaoszczędzić 300 zł co miesiąc, niż komuś, kto ma 1500 zł
i miałby zaoszczędzić 150 zł – stwierdził. Dodał przy
tym, że Polska, będąc krajem „na dorobku” i nie mając nadmiaru oszczędności, potrzebuje kapitału po
jak najniższych kosztach, dlatego ujemne stopy procentowe są tu korzystne. Zapowiedział też, że próbując rozwiązać problem zbyt małych oszczędności
w stosunku do potrzeb inwestycyjnych, w 2018 r.
rząd przedstawi rozwiązania służące budowie trzeciego ﬁlaru emerytalnego.
Pytano również o przyszłość pomysłu jednolitego podatku i o powód wycofania się rządu z jego
wprowadzenia. Szef resortów rozwoju i ﬁnansów
przyznał, że prezentacja tej koncepcji była przedwczesna i nazwał ją „falstartem”, który źle wpłynął
na całe przedsięwzięcie. Przyznał jednocześnie, że

przyszłości”, do którego należy odnosić się pozytywnie, bo pozwala efektywniej wykorzystywać
szczuplejące zasoby pracy, zwrócił on jednak uwagę
na problem unikania opodatkowania przez Ubera.
– Tu również jest wiele do poprawy, ponieważ tradycyjny sektor transportu osobowego jest poddawany
presji konkurencyjnej ze strony świadczących usługi przewozowe, wykorzystujących pewne przewagi
– tłumaczył wicepremier Morawiecki i dodał, że
trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.
– Chciałbym, żeby i jedni, i drudzy płacili podatki
w podobny sposób tutaj w Polsce – podkreślił i dodał, że należy jednak do tego podchodzić ostrożnie,
by „nie wylać dziecka z kąpielą”. – Gospodarka
współdzielenia to na pewno niezwykle ciekawy,
ważny trend. Chciałbym, żebyśmy byli na niego bardzo otwarci – podsumował wicepremier.
Uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej z udziałem wicepremiera, ministra
rozwoju i ﬁnansów Mateusza Morawieckiego odbyło się 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa
Rozwoju w Warszawie.
Robert Grzesiński

Laureaci XXX OWE podczas spotkania w Ministerstwie Rozwoju
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O EWALUACJI PROJEKTU

Olimpiada godna
jubileuszu

Uczestnicy zawodów okręgowych w Zielonej Górze,
13 stycznia 2017 r. (fot. Oddział PTE w Zielonej Górze)

Radosław Ślusarczyk

W minionym roku szkolnym odbyła
się jubileuszowa XXX Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej. Już po raz trzydziesty najlepsi młodzi entuzjaści ekonomii sprawdzali swoją wiedzę w rywalizacji z innymi
koleżankami i kolegami w ogólnopolskich
zawodach.
Celebrując jubileusz, nie zapominamy o ewaluacji, gdyż stanowi ona najlepszą metodę weryﬁkacji
tego wielkiego i ważnego projektu, jakim jest OWE.
Ewaluacja daje podstawę i przesłankę doskonalenia
projektu.

Metoda ewaluacji
Każda z edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
kończyła się ewaluacją. Podobnie jak w ubiegłych
latach, również i teraz przyjęliśmy formułę elektronicznej ankiety, która została udostępniona respondentom po ﬁnałowym (centralnym) etapie Olimpiady. Adresatami ankiety byli aktywni uczestnicy
OWE – uczniowie oraz ich nauczyciele. Do grona
uczniów zaproszonych do wzięcia udziału w badaniu
należeli uczestnicy zawodów II oraz III stopnia. Grupę badawczą uzupełniali opiekunowie naukowi – nauczyciele organizujący zawody szkolne. W ostatnich
pięciu edycjach ewaluacji wzięło udział ponad 1700
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respondentów. Jubileuszową edycję Olimpiady postanowiły ocenić 323 osoby (175 uczniów oraz 148
opiekunów). Stanowiło to ponad 20% adresatów
ankiety, co potwierdza zaangażowanie uczestników
i ich opiekunów w projekt, jakim jest OWE.

Bardzo wysoki poziom – bez zmian
W ubiegłorocznej ewaluacji XXIX edycji OWE
padło następujące stwierdzenie, odnoszące się
do jej poziomu merytorycznego: „Jeszcze nigdy
w historii ewaluacji, aż tak znacząca część uczestników nie przyznała nam tak bardzo dobrej oceny w tej
kategorii”. Miło nam poinformować, że przywołane
zdanie może znaleźć się również w tekście dotyczącym ewaluacji XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Najważniejsi uczestnicy Olimpiady – uczniowie
– wskazali, że poziom merytoryczny jubileuszowej
OWE był rekordowy. Aż 95,5% zapytanych uznało
go za „raczej wysoki” lub „bardzo wysoki”. Poprzednią edycję oceniało tak ponad 92% uczestników. Co
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więcej, także odsetek olimpijczyków dających poziomowi merytorycznemu OWE notę „bardzo wysoką” okazał się najwyższy w historii. Wyniósł on
ponad 44% respondentów będących uczniami, podczas gdy dla XXIX OWE był on równy 35,29%. Ten
bardzo dobry wynik to nie przypadek, ale skutek długoletniej ciężkiej pracy całego Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka. Utrzymanie tak wysokiego poziomu merytorycznego będzie
niesłychanie trudnym zadaniem, przed którym stanie
Komitet Główny w kolejnej kadencji.

Olimpijski sukces
Organizacja przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, to niesłychanie skomplikowany proces. Uczestniczy w niej ponad 11,5
tysiąca osób z całej Polski, które włożyły ogrom pracy w przygotowanie się do kolejnej edycji zawodów.
Dlatego my jako organizatorzy musimy zadbać, aby

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Poziom trudności pytań na poszczególnych etapach
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Uwaga: w pytaniu dotyczącym poziomu trudności na III etapie XXX OWE respondenci mogli dodatkowo
wskazać odpowiedź – „nie znam treści pytania” (dotyczy respondentów, którzy zakończyli udział w OWE
na etapie okręgowym). Odpowiedzi takie zostały pominięte na powyższym wykresie – udzieliło ich 49%
uczniów i 21% nauczycieli.

przebiegały one sprawnie, doceniając w ten sposób
wysiłek uczestników. Jest to wyzwanie, gdyż wymaga owocnej współpracy dużego grona osób na
obszarze całego kraju. Tak więc bardzo pozytywnym sygnałem jest fakt, że po raz kolejny zarówno
uczestnicy, jak i ich opiekunowie ocenili organizację
zawodów jako wzorową. Ponad 85% uczestników
wskazało, że poziom organizacyjny XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był „raczej wysoki” lub
„bardzo wysoki”. Odsetek tak dobrych ocen wśród
opiekunów naukowych był jeszcze wyższy i wyniósł
91,73%. Co więcej, blisko połowa nauczycieli wskazała, że poziom ten był „bardzo wysoki”. Bazując na
tych ocenach, należy uznać jubileuszową Olimpiadę
za przeprowadzoną w sposób godny uznania. Taką
tezę potwierdza bardzo wysoka ocena respondentów
(nauczycieli i uczniów) OWE na tle innych olimpiad,
lepsza niż w wypadku poprzedniej edycji. Sukces
ten nie byłby możliwy bez organicznej pracy wykonywanej przez nauczycieli odpowiedzialnych za

Plany edukacyjne uczestników
XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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N: ma pozytywny wpływ na postawy uczniów

U: motywuje do samodzielnej nauki

U: pozwala poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii i ﬁnansów

U: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników

U: zapewnia preferencyjne warunki w rekrutacji na wiele uczelni wyższych

U: zapewnia atrakcyjne nagrody dla laureatów

33%

31%

U: jest przepustką do dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych

43%

U: ma elitarny charakter

46%

28%

34%

U: osoby zaangażowane w organizację Olimpiady wykonują swoją pracę profesjonalnie

U: tematy przewodnie Olimpiady nawiązują do aktualnych problemów społ.-gosp.

U: zachęciła mnie do podjęcia dalszej edukacji na studiach wyższych

U: zwiększyła moje zainteresowanie ekonomią

U: mogłem/-am liczyć na wsparcie mojego nauczyciela – opiekuna naukowego

U: zdobytą w Olimpiadzie wiedzę wykorzystam w podejmowaniu decyzji ekonomicznych

Opinie uczestników XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

100%
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Plany zawodowe uczestników XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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praca w administracji publicznej

praca w szkolnictwie wyższym

organizację zawodów szkolnych, członków Komitetów Okręgowych Olimpiady, a także pracowników
biura Zarządu Krajowego oraz oddziałów Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w całym kraju. Przed
nimi wszystkimi chylę czoła.

Trudne pytania…?
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest elitarnym
konkursem wiedzy, mającym za zadanie wyłonić
najlepszych spośród kilkunastu tysięcy młodych
ludzi fascynujących się ekonomią i gospodarką. Na
taki jej charakter wskazuje ponad 75% respondentów (łącznie uczniów i ich opiekunów). Stąd też
naturalnym jest, aby skala trudności pytań była zdecydowanie wyższa od tych, z którymi mogą się oni
spotkać w trakcie swoich zajęć w szkołach. Należy
przy tym pamiętać, że z racji młodego wieku znajdują się oni na początku drogi zgłębiania tajników i zagadek ekonomii (choć sprawdzając prace uczestników zawodów można się przekonać, że droga ta jest
już „bardzo szeroka”). Tak więc Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej rokrocznie staje
przed niesłychanie trudnym dylematem, jak wysoko
postawić poprzeczkę. Bieżąca ewaluacja pokazuje,
na ile jego działania w roku jubileuszu były trafne.

Podstawową cechą dobrych zawodów składających się z kilku etapów eliminacyjnych jest to, aby
każdy kolejny posiadał wyższy stopień trudności.
Analizy odpowiedzi respondentów biorących udział
w badaniu ewaluacyjnym niewątpliwie wskazują,
że poziom trudności na poszczególnych etapach zachowywał przywołaną prawidłowość. Może więc
pytania były za trudne na kolejnych etapach OWE?
Jedynie pięciu na stu uczestników wskazało, że pytania na etapie szkolnym XXX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej były „bardzo trudne”. W opinii 16%
z nich były one „trudne”, a aż 42% wskazało, że były
„ani łatwe, ani trudne”. Co więcej, za łatwe uznało je
prawie czterech na dziesięciu uczestników.
Należy tu podkreślić, że skala trudności pytań na
etapie szkolnym nie może zniechęcać uczestników
do dalszej nauki. Etapy II (okręgowy) i III (centralny) to już zdecydowanie wyższy poziom trudności
pytań. Potwierdzają to opinie zarówno uczestników,
jak i nauczycieli. Pamiętajmy jednak, że w ich trakcie wyłonionych ma zostać, odpowiednio, najlepszych 100 ﬁnalistów oraz 30 laureatów OWE z całej
Polski. Stwierdzenie, że pytanie było „trudne” lub
„bardzo trudne” nie jest też tożsame z tym, że było
ono „za trudne”. Warto tu wspomnieć, że na pytanie
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Czynniki decydujące o sukcesie w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
według jej uczestników
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o poziom trudności zadań w kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej co drugi uczestnik
odpowiedział, że nie powinien on ulec zmianie.
Analiza oceny trudności pytań przez uczniów i ich
opiekunów przynosi jeszcze jeden ciekawy wniosek:
uczestnicy wskazują na niższy stopień trudności niż
ich nauczyciele. Wynikać to może z wysokich wymagań, jakie sami przed sobą stawiają, oraz z bardzo
dobrego przygotowania, co niewątpliwie jest również zasługą ich opiekunów.

Trzydzieści lat zmagań młodzieży
z ekonomią – warto było!
Jak pokazuje ewaluacja XXX Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, w pełni zrealizowane zostały cele nie
tylko tej edycji, ale także wielu poprzednich Olimpiad. Po pierwsze, OWE motywuje uczestników do
samodzielnej nauki. Pytani uczniowie wskazali także, że to właśnie samodzielna nauka oraz zainteresowanie ekonomią i gospodarką stanowią klucz do
sukcesu w Olimpiadzie. Po drugie, OWE pozwala
poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii, ﬁnansów i zarządzania zarówno uczniów, jak i przygotowujących
ich opiekunów. Co więcej, uczestnicy deklarują, że

22

Biuletyn PTE nr 3(78) sierpień 2017

Olimpiada zwiększa ich zainteresowanie ekonomią
i polityką gospodarczą, a zdobytą wiedzę będą wykorzystywać w przyszłości. Jest to istotne, gdyż – jak
pokazują wyniki ankiet – plany zawodowe uczestników są szerokie. Tak więc można stwierdzić, że
OWE wpływa na poprawę świadomości ekonomicznej różnych przyszłych grup zawodowych. Ponadto
część olimpijczyków nie planuje studiów wyższych
związanych z ekonomią, tak więc Olimpiada stanowi
źródło wiedzy nie tylko dla przyszłych specjalistów
w dziedzinie ekonomii. Pozwala to na stwierdzenie,
że OWE ma silny pozytywny wpływ na świadomość
ekonomiczną całego społeczeństwa.
Podsumowując wyniki ewaluacji XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, możemy stwierdzić, że
sprostała ona wymaganiom jej uczestników oraz ich
opiekunów.
Ubiegłoroczna edycja była dla mojej skromnej osoby pierwszą, w której pełniłem funkcję Sekretarza Naukowego Komitetu Głównego. W tym
miejscu chciałem podziękować wszystkim współpracownikom za pomoc oraz wdrożenie w obowiązki związane z zajmowaniem tego zaszczytnego
stanowiska.

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

PODSUMOWANIE XXX EDYCJI

Państwo a gospodarka

– w poszukiwaniu optymalnych relacji
Stanisław Owsiak

Ideą Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest nie
tylko szerzenie dorobku teorii ekonomii, ale również rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania
bieżącymi sprawami gospodarczymi kraju, Unii Europejskiej, świata. To właśnie procesy zachodzące
w realnym świecie ekonomii zachęcają, by sięgnąć
do literatury i innych źródeł ułatwiających wyjaśnianie zmian czy trendów w gospodarce. Tak pojmowana misja Olimpiady znajduje odzwierciedlenie
w pracach Komitetu Głównego OWE nad doborem myśli przewodnich kolejnych edycji. Potwierdzeniem tego podejścia są tematy haseł kolejnych

Olimpiad. Wystarczy wspomnieć o zagadnieniach
związanych z kryzysem ﬁnansowym, integracją
gospodarczą, globalizacją, e-gospodarką, ochroną
środowiska naturalnego, zrównoważonym rozwojem, strefą euro, ﬁnansjalizacją gospodarki i innych.
Wyrazem realizacji tej idei była przedostatnia edycja
poświęcona zagadnieniu narastających nierówności
dochodowych na świecie; zjawisku, które nie tylko
ma istotne znaczenie społeczne (etyczne), ale które
zagraża także wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi świata. To właśnie narastające nierówności dochodowe, pogłębione przez ostatni kryzys ﬁnanso-

Zawody ﬁnałowe XXX OWE, 1 kwietnia 2017 r.
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Zwycięzcy XXX OWE (od lewej): Alicja Okapa z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie – II miejsce, Piotr Ciepliński
z Liceum Akademickiego w Zespole Szkół UMK w Toruniu – I miejsce, Przemysław Karpisz z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie – III miejsce

wy, występujące nierównowagi makroekonomiczne
w wymiarze krajowym i światowym prowokowały
do postawienia fundamentalnego pytania o rolę państwa we współczesnej gospodarce: czy funkcjonowanie państwa przed kryzysem ﬁnansowym było zawodne? Istniały więc istotne przesłanki merytoryczne
do zaproponowania przez Komitet Główny hasła
XXX Jubileuszowej OWE: „Państwo a gospodarka”. Badania teoretyczne i analizy empiryczne
poświęcone funkcjonowaniu współczesnej gospodarki, w której mechanizm rynkowy jest dominującą formą aktywności gospodarczej człowieka,
są prowadzone nieustannie. Równie dużo miejsca
poświęca się jednak roli i funkcjom państwa, które
stanowi integralny element nie tylko systemu politycznego, społecznego, ale i gospodarczego właśnie. Zagadnienia te są też przedmiotem ożywionej dyskusji naukowej, która nasiliła się zwłaszcza
w okresie kryzysu ﬁnansowego w latach pierwszej
dekady trzeciego tysiąclecia, a także w latach następnych. To wzmożone zainteresowanie ekonomistów,
polityków i obywateli wiązało się z pytaniem o przyczyny kryzysu tak głębokiego i dotkliwego w skutkach dla społeczeństw wielu krajów. Istota tego pytania sprowadzała się do tego, czy i na ile o kryzysie
zadecydowały niesprawności (market failures) mechanizmu rynkowego, czy zawiodło państwo i jego
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instytucje, zwłaszcza w roli regulacyjnej i nadzorczej
nad rynkami ﬁnansowymi, gdzie kryzys wystąpił
z całą siłą. W toczącej się debacie dominuje pogląd,
że negowanie państwa jako instytucji konstytuującej
mechanizm rynkowy jest bezpodstawne czy wręcz
pozbawione sensu. Wyzwaniem dla ekonomistów
i polityków jest natomiast dążenie do ukształtowania
takich relacji między gospodarką (rynkiem) a państwem, w których ogranicza się niesprawności rynku w alokacji zasobów. Problem polega też na tym,
aby aktywność regulacyjna i nadzorcza państwa nie
była nadużywana, nie naruszała ﬁlozoﬁi rynku. Konieczność krytycznego podejścia do państwa wynika
też z tego, że jest ono potężnym podmiotem systemu ekonomicznego, co wyraża się w skali redystrybucji dochodu narodowego (od 30 do 60% PKB
– w zależności od kraju). W debacie o roli państwa
chodzi więc także o ograniczenie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu państwa (nadmiernego ﬁskalizmu, marnotrawstwa publicznych środków ﬁnansowych, nadmiernego drenażu oszczędności prywatnych), eliminację woluntaryzmu decyzyjnego
w sferze gospodarki publicznej itd.
Znaczenie i aktualność problematyki relacji
między gospodarką a państwem znalazły uznanie
ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, czego wyrazem było objęcie patronatem honorowym

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Prof. Jerzy Wilkin i prof. Stanisław Owsiak na spotkaniu z uczestnikami ﬁnałów XXX OWE, 1 kwietnia 2017 r.

XXX Olimpiady przez Prezesa Narodowego Banku
Polskiego, prof. Adama Glapińskiego.
Uczestnictwo w Olimpiadzie to nie tylko nagrody
materialne, to także niezapomniane chwile i wydarzenia związane zwyczajowo z ﬁnałami OWE. Do nich
zaliczyć należy tradycyjne już spotkanie ﬁnalistów
z Prezesem Narodowego Banku Polskiego, który jeszcze przed zawodami ﬁnałowymi w Serocku
wygłosił wykład na temat relacji między państwem
a gospodarką. Spotkanie takie dla młodych ludzi jest
zapewne wielkim przeżyciem, unikalną okazją poznania bliżej architekta polityki monetarnej, a także postawienia niekiedy trudnych pytań. Dobrze to
świadczy o poziomie opanowania przez nich wiedzy,
ale też o zainteresowaniu sprawami bieżącymi („frankowicze”), perspektywicznymi (losy strefy euro)
i innymi. Spotkanie takie odbyło się 31 marca
2017 r. w Narodowym Banku Polskim. NBP, jak na
tak prestiżową instytucję przystało, zawsze gościnnie przyjmuje będących w przedﬁnałowym stresie
uczniów. Dzięki tej gościnności w przyszłym roku
uczestnicy OWE, jak zapewnia NBP, będą mieli możliwość zwiedzenia Centrum Pieniądza NBP
im. Sławomira S. Skrzypka.
Komitet Główny OWE, doceniając wysiłek i czas
poświęcany przez młodych ludzi, by zapoznać się
z zagadnieniami związanymi z hasłem przewodnim,

niekiedy trudnym dla doświadczonych ekonomistów,
a nawet profesorów ekonomii, nagradza i wyróżnia
uczestników Olimpiady w różnych formach. Staramy się zwłaszcza tworzyć wyjątkową atmosferę
zawodów ﬁnałowych, tak aby uczestnictwo w nich
zostało zapamiętane na wiele lat.
Osiągnięciem nie tylko organizatorów, ale też
uczestników Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
jest to, że znalazła ona prestiżowych partnerów
i mecenasów. Podnosi to rangę przedsięwzięcia,
w którym w dotychczasowych trzydziestu edycjach
wzięło udział ponad 300 tysięcy uczestników. Do
instytucji tych należą, oprócz wymienionego już Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwo Rozwoju
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitet
Główny OWE współpracuje ponadto z Giełdą Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
W XXX jubileuszowej edycji OWE zgłoszonych zostało łącznie ponad 11,5 tys. uczniów z 792
szkół ponadgimnazjalnych. Zawody Olimpiady
były trzystopniowe. Zakwaliﬁkowanie do udziału
w zawodach wyższego stopnia odbywa się na zasadach konkursu. Zawody szkolne zostały przeprowadzone 9 listopada 2016 r. Etap okręgowy miał
miejsce 13 stycznia 2017 r. Zawody III stopnia
(centralne) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
odbyły się natomiast 1 i 2 kwietnia 2017 r. (sobo-
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ta – niedziela) w Serocku. W zawodach centralnych
XXX OWE wzięło udział 100 najlepszych
zawodników z 56 szkół, wyłonionych w dwóch
pierwszych etapach zawodów. Po przeprowadzeniu zawodów Komitet Główny Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej przyznał łącznie 30 tytułów laureata
i 70 tytułów ﬁnalisty.
Po pierwszych zmaganiach z testami 1 kwietnia
2017 r. w Serocku, gdzie odbywały się zawody
ﬁnałowe XXX OWE, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu wybitnego polskiego ekonomisty
o międzynarodowym prestiżu, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, prof. zw. dr. hab. Jerzego
Wilkina pt. „Państwo a gospodarka – fundamentalne
zależności”. W wystąpieniu tym prof. Jerzy Wilkin
wyeksponował spojrzenia różnych szkół ekonomicznych na relacje między państwem a gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych,
pokryzysowych poglądów. Wykład ten zainspirował
młodzież do zadawania wielu pytań. Spotkania takie,
również będące stałym punktem programu OWE,
są pielęgnowane jako wielce wartościowa tradycja
w działalności KG OWE. Nasze zaproszenia co roku
przyjmują najwybitniejsi polscy ekonomiści, prezentując teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia związanego z daną edycją OWE.
Aktem najważniejszym w każdej edycji jest
ceremonia wręczenia nagród. Uroczyste zakończenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody ﬁnałowe XXX OWE, 1 kwietnia 2017 r.
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z udziałem laureatów i ich opiekunów naukowych
odbyło się 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania był
Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Po wykładzie wicepremiera
Morawieckiego, poświęconym zarówno Planowi na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jak też bieżącym
problemom gospodarczym i społecznym kraju, ﬁnaliści wykazali się olimpijską formą, stawiając wiele
interesujących pytań.
Mecenasem OWE, jak już wspomniano, jest
Ministerstwo Edukacji Narodowej, stąd obecność
przedstawiciela MEN Piotra Bartosiaka, Zastępcy
Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w MEN, który chwalił laureatów
i życzył im dalszych sukcesów. W spotkaniu wzięła
udział Katarzyna Zajdel-Kurowska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, która gratulując
laureatom i zwycięzcy XXX OWE pokreśliła znaczenie i pożyteczność działań na rzecz szerzenia
wiedzy ekonomicznej.
Łączna pula nagród podczas XXX OWE wyniosła blisko 200 tys. zł. Nagrody dla trzech najlepszych
uczestników ufundował Minister Rozwoju. Nagroda
za zdobycie I miejsca, które zajął Piotr Ciepliński,
wynosiła 10 tys. zł, laureaci II i III miejsca – Alicja
Okapa i Przemysław Karpisz – otrzymali odpowiednio 8 i 7 tys. zł. Ponadto zwycięzca uzyskał nagrodę
pieniężną Prezesa PTE w kwocie 3 tys. zł. Zdobyw-

nej oraz wyróżniającą się opiekę nad uczestnikami
Olimpiady”. Jest to nagroda pieniężna w wysokości
2 tys. zł dla osób, które były opiekunami naukowymi
laureatów w co najmniej trzech edycjach zmagań.
W tym roku nagrodę otrzymały mgr inż. Ewa
Michalska z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu oraz mgr
Katarzyna Sobczak z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Fundatorem nagród było Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
Wyróżniono także szkoły ze względu na liczbę laureatów. W XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej były to: V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie (trzech laureatów,
pięciu ﬁnalistów) oraz Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (jeden laureat, trzech ﬁnalistów).
Podczas zawodów okręgowych w dniu 13 stycznia, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego
i życzliwości Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, każdy uczestnik zawodów II stopnia (okręgowych) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
otrzymał egzemplarz książki Olgierda Lissowskiego
Europejski model społeczny (PWE, Warszawa 2015).
Po spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju odbyła
się tradycyjna już wizyta laureatów XXX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych

Zawody ﬁnałowe XXX OWE, 1 kwietnia 2017 r.
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com kolejnych miejsc przyznano nagrody pieniężne
lub stypendia naukowe.
W XXX edycji przyznano cztery stypendia
o wartości 5 tys. zł każde (lokaty IV–VII), trzy stypendia o wartości 3 tys. zł każde (lokaty VIII–X),
a także pięć nagród pieniężnych po 2 tys. zł (lokaty
XI–XV) i pięć nagród pieniężnych po 1 tys. zł (lokaty XVI–XX). Fundatorem stypendiów była Fundacja PKO BP oraz Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
a nagrody pieniężne ufundowały: Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców
Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL.
Dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego
30 najlepszych uczestników tegorocznych zmagań
otrzymało wysokiej klasy notebooki. Ponadto wśród
nagród rzeczowych znalazły się komplety książek
o tematyce ekonomicznej ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck oraz Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne. Dodatkowo, Mennica Polska przekazała laureatom pamiątkowe monety, a FORMSOFT
sp. z o.o. – pakiet programów edukacyjnych i gier
logicznych.
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także
nauczyciele. Opiekunów naukowych wszystkich
laureatów, jak również najlepsze szkoły, uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i pakietami książek
o tematyce ekonomicznej. Oprócz tego przyznano
dwie nagrody „Za popularyzację wiedzy ekonomicz-

na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie
pobytu laureaci odwiedzili Salę Notowań oraz spotkali się z Wiceprezesem Zarządu Giełdy Michałem
Cieciórskim.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to przede
wszystkim wielki i szlachetny wysiłek podejmowany przez uczniów, nauczycieli i opiekunów.
Aktywność tych osób to wyraz pięknej rywalizacji w celu osiągnięcia laurów olimpijskich. Misją
OWE jest wzbudzenie zainteresowania ekonomią
wykraczającego poza zakres podręczników. Opanowana wiedza teoretyczna powinna być wykorzystywana przy obserwowaniu gospodarki na co
dzień, czyli prowokować do zastanowienia się nad
przyczynami zmieniających się cen, kursów akcji, cen walut itd. Wiedza w tym ostatnim zakresie może być przydatna np. przy planowaniu przez
młodzież wakacyjnych wyjazdów za granicę. Ideą,
którą kieruje się Komitet Główny OWE, jest więc

Zawody ﬁnałowe XXX OWE, 2 kwietnia 2017 r.
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nadawanie ekonomii wymiaru praktycznego. Zalecana literatura ma uporządkować te migawki
z życia codziennego młodego człowieka funkcjonującego w warunkach rynku, pieniądza, kredytu, cen
itd. Ma wzbudzić zainteresowanie gospodarką, prowokować do pogłębionego spojrzenia na zjawiska
ekonomiczne.
Podsumowując kolejną edycję OWE, można
stwierdzić, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej z sukcesem pełnią swoją misję szerzenia wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. To ważne, gdyż
różne badania nad stanem świadomości ekonomicznej Polaków pokazują, jak bardzo jest to potrzebne.
Wprawdzie od rozpoczęcia przemian ustrojowych
minęło już sporo czasu, ale myślenie kategoriami
ekonomicznymi zarówno w życiu osobistym, jak
też zawodowym wielu osobom sprawia nadal duże
problemy.

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Wizyta laureatów XXX OWE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 9 czerwca 2017 r.

Warto więc wyrazić przekonanie, że kolejna edycja
OWE, tym razem poświęcona zagadnieniom współczesnego rynku pracy, będzie przyczyniać się do lepszego zrozumienia znaczenia wiedzy ekonomicznej
dla indywidualnego rozwoju młodszych pokoleń.

O tym, że warto to czynić, świadczy fakt, że
wielu laureatów i ﬁnalistów OWE z poprzednich lat
zajmowało i zajmuje nadal wysokie stanowiska oraz
pełni odpowiedzialne funkcje w nauce, gospodarce
i administracji publicznej.

Charakterystyka uczestników zawodów centralnych XXX OWE
EDYCJA OWE
KLASA

XXVIII

XXIX

XXX

laureat

ﬁnalista

laureat

ﬁnalista

laureat

ﬁnalista

I

1

4

2

6

1

4

II

9

26

9

17

11

33

III

20

39

19

42

18

32

IV

0

1

0

5

0

1

SUMA

30

70

30

70

30

70

Źródło: Komitet Główny OWE
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Statystyki XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
SZKOŁY
OKRĘG

MIASTO

zgłoszone

zawody
okręgowe

UCZESTNICY
zawody
centralne

zgłoszeni

zawody
okręgowe

zawody
centralne

laureaci

ﬁnaliści

Wskaźnik
sukcesu*

podlaski

Białystok

21

9

1

346

26

1

1

0

0,29%

kujawsko-pomorski

Bydgoszcz

46

20

4

695

50

8

3

5

1,15%

częstochowski

Częstochowa

21

12

2

349

32

2

0

2

0,57%

pomorski

Gdańsk

53

16

2

1009

62

5

1

4

0,50%

śląski

Katowice

72

26

3

654

55

3

1

2

0,46%

świętokrzyski

Kielce

25

12

2

246

20

2

0

2

0,81%

małopolski

Kraków

65

24

6

825

66

14

5

9

1,70%

lubelski

Lublin

40

12

5

682

53

9

3

6

1,32%

łódzki

Łódź

47

21

1

601

56

1

0

1

0,17%

warmińsko-mazurski

Olsztyn

38

15

1

402

32

1

1

0

0,25%

opolski

Opole

19

11

3

333

29

4

2

2

1,20%

wielkopolski

Poznań

66

21

3

1080

85

4

0

4

0,37%

podkarpacki

Rzeszów

42

16

2

481

34

2

0

2

0,42%

zachodniopomorski

Szczecin

36

14

1

480

33

3

0

3

0,63%

mazowiecki

Warszawa

106

34

15

1726

119

29

9

20

1,68%

dolnośląski

Wrocław

61

28

4

1072

77

7

4

3

0,65%

lubuski

Zielona Góra

34

13

1

595

52

5

0

5

0,84%

792

304

56

11576

881

100

30

70

Razem

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

LICZBA PUNKTÓW

NAZWISKO
I IMIĘ

SZKOŁA

KOMITET
OKRĘGOWY

CZĘŚĆ PISEMNA
Pytanie
opisowe

Zadanie
analityczne

Test

Część
ustna

Ogółem

1.

Ciepliński Piotr

Liceum Akademickie w ZS UMK Gimnazjum i Liceum
Akademickie

Toruń

19

12

47

34

112

2.

Okapa Alicja

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Lublin

18

15

44

35

112

3.

Karpisz Przemysław

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Witkowskiego

Kraków

18

11

47

32

108

4.

Bucoń Michał

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego

Warszawa

18

14

42

33

107

5.

Piątek Wojciech

Liceum Ogólnokształcące Nr III

Wrocław

20

5

46

35

106

6.

Chrościcki Daniel

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni – III Liceum
Gdańsk
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej i Gimnazjum nr 24

19

13

39

34

105

7.

Szysz Mateusz

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki

Lublin

17

15

43

28

103

8.

Smółka Julian

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Kraków

17

15

37

34

103

9.

Puczel Mateusz

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Olsztyn

19

14

36

34

103

10. Glinicki Piotr

V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego Warszawa

14

12

43

32

101

11. Hincz Jan

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego

Warszawa

20

7

41

33

101

12. Kropidłowski Krzysztof VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz

16

14

39

32

101

13. Kołek Jakub

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

16

10

47

27

100

14. Rusak Rafał

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoﬀmanowej

Warszawa

15

9

44

32

100

15. Skrzynecki Maciej

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wrocław

18

5

44

32

99

16. Kręcioch Karolina

V Liceum Ogólnokształcące

Katowice

18

7

39

35

99

17. Dagil Aleksandra

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Warszawa

16

12

40

30

98

18. Sarkowicz Wiktor

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

21

9

40

27

97

19. Składanek Krzysztof

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów
Jabłonowskiej

Białystok

16

6

40

35

97

20. Halupczok Wiktoria

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V im. Prymasa
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Opole

16

10

37

34

97

21. Łyskawa Bartosz

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Krzywoustego

Wrocław

21

7

41

27

96

22. Pięta Janusz

Liceum Ogólnokształcące Nr III

Wrocław

17

10

36

32

95

23. Żurek Paweł

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego

Kraków

15

8

42

29

94

24. Rogowski Radosław

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ZSO nr II

Opole

15

9

41

29

94

25. Guzik Jan

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

16

11

40

27

94

26. Balabanov Aleksander

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

19

5

37

32

93

27. Okniński Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Lublin

16

12

35

30

93

28. Kmieć Magdalena

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół nr 117

Warszawa

22

4

34

33

93

29. Jasiniecka Julia

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bydgoszcz

17

9

36

29

91

30. Nosek Michał

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

17

11

33

30

91

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

Lista finalistów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
MIEJSCE
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Test

Część
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Ogółem

31. Wołodko Piotr

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni - III Liceum
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej i Gimnazjum nr 24

Gdańsk

19

4

37

30

90

32. Soczyński Maciej

V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego

Warszawa

14

12

33

31

90

33. Nowak Filip

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

20

3

32

35

90

34. Sosnowski Paweł

Liceum Akademickie w ZS UMK Gimnazjum i Liceum
Akademickie

Toruń

15

4

43

27

89

35. Zawieja Bartosz

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, ZSO nr II

Opole

17

2

37

33

89

36. Szuba Maksymilian

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

Warszawa

13

8

33

35

89

37. Berdowski Daniel

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

19

5

30

35

89

38. Kruk Juliusz

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

16

14

28

31

89

39. Bens Katarzyna

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół nr 117

Warszawa

16

14

32

26

88

40. Słowik Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Kraków

19

4

31

34

88

41. Urbanowicz Filip

IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza

Częstochowa

14

6

40

27

87

42. Kulicki Maksymilian

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Lublin

18

10

39

20

87

43. Krysiak Wojciech

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Zielona
Góra

19

3

36

29

87

44. Hes Kacper

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Zielona
Góra

17

4

33

32

86

45. Zieliński Wiktor

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Lublin

20

5

30

31

86

46. Drost Mateusz

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni – III Liceum
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej i Gimnazjum nr 24

Gdańsk

16

6

41

22

85

47. Szelewicz Sebastian

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Krzywoustego

Wrocław

17

9

37

22

85

48. Żurawski Maciej

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum Nr 17

Katowice

19

4

33

29

85

49. Kraśnicki Wiktor

XIII Liceum Ogólnokształcące

Szczecin

13

8

40

22

83

50. Sztolsztejner Adrian

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni - III Liceum
Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej i Gimnazjum nr 24

Gdańsk

19

5

33

26

83

51. Woźniak Adam

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej

Wrocław

20

4

32

27

83

52. Knopp Jakub

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki
Potockiego, ZS nr 79

Warszawa

17

2

37

26

82

53. Marzec Mateusz

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Łódź

16

10

30

26

82

54. Stachyra Karol

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi

Lublin

17

7

32

24

80

55. Jawor Radosław

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Lublin

13

10

31

26

80

56. Ryłko Piotr

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

12

3

40

24

79

57. Lewandowski Piotr

Liceum Akademickie w ZS UMK Gimnazjum i Liceum
Akademickie

Toruń

17

2

45

10

74

58. Dziak Rafał

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Lublin

13

5

37

19

74

59. Frechet Maximilian

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

13

7

36

15

71

60. Lipski Tymoteusz

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

19

3

33

n.d.

55

61. Mglej Michał

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa

Kraków

13

5

35

n.d.

53

32
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62. Mularczyk Bartosz

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego

Warszawa

16

3

34

n.d.

53

63. Barwiński Natan

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Kielce

17

0

35

n.d.

52

64. Włodarczyk Maciej

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół nr 117

Warszawa

20

4

28

n.d.

52

65. Szykuła Sebastian

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Warszawa

12

0

39

n.d.

51

66. Zajączkowski Jan

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoﬀmanowej

Warszawa

14

3

34

n.d.

51

67. Kaszyca Bartłomiej

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jose Marti

Warszawa

17

0

34

n.d.

51

68. Erdman Jakub

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH

Warszawa

16

5

30

n.d.

51

69. Tukalska Zuzanna

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

Warszawa

18

7

26

n.d.

51

70. Lipień Oskar

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Zespole Szkół nr 117

Warszawa

13

3

34

n.d.

50

71. Kuczyńska Emilia

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Zielona
Góra

18

1

31

n.d.

50

72. Retkiewicz Kamil

CV Liceum im. Zbigniewa Herberta

Warszawa

16

6

28

n.d.

50

73. Kruszewski Jan

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

Warszawa

12

13

25

n.d.

50

74. Unicki Michał

Diecezjalne Liceum Humanistyczne

Opole

13

0

36

n.d.

49

75. Pietuszyńska Karina

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów

Gdańsk

16

0

33

n.d.

49

76. Kociełkiewicz Błażej

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego

Kielce

19

5

25

n.d.

49

77. Gzyl Adrian

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Kraków

14

0

34

n.d.

48

78. Szymański Grzegorz

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

Warszawa

17

0

31

n.d.

48

79. Łozowski Olaf

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej
i Heleny Modrzejewskiej

Poznań

14

4

30

n.d.

48

80. Kubik Hubert

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

Kraków

18

3

27

n.d.

48

81. Grzyb Zuzanna

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Kochanowskiego

Warszawa

19

2

27

n.d.

48

Technikum Ekonomiczne nr 1

Bydgoszcz

13

0

34

n.d.

47

83. Czternastek Andrzej

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego

Rzeszów

15

0

32

n.d.

47

84. Śleziński Michał

Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa
Kulturalnego

Katowice

14

3

30

n.d.

47

85. Szklanny Marcin

III Liceum im. Unii Lubelskiej

Lublin

17

1

29

n.d.

47

86. Lipiński Piotr

XIII Liceum Ogólnokształcące

Szczecin

18

1

28

n.d.

47

87. Miśków Maksymilian

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV

Warszawa

15

1

30

n.d.

46

88. Złakowski Marcin

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Poznań

15

1

29

n.d.

45

89. Święch Michał

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rzeszów

16

0

29

n.d.

45

90. Zielińska Joanna

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Bydgoszcz

12

5

27

n.d.

44

91. Lis Wiktoria

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza

Poznań

16

5

23

n.d.

44

92. Drozda Oskar

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Zielona
Góra

16

6

22

n.d.

44

93. Nawrocki Marcel

Liceum Akademickie w ZS UMK Gimnazjum i Liceum
Akademickie

Toruń

11

3

29

n.d.

43

94. Szymański Mikołaj

V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego

Warszawa

14

8

20

n.d.

42

82.

Mikołajczewska
Marta
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CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Lista finalistów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej cd.

Lista finalistów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej cd.
MIEJSCE

LICZBA PUNKTÓW
NAZWISKO
I IMIĘ

95. Borelowski Maciej

SZKOŁA

KOMITET
OKRĘGOWY

CZĘŚĆ PISEMNA
Pytanie
opisowe

Zadanie
analityczne

Test

Część
ustna*

Ogółem

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Kraków

13

1

26

n.d.

40

96. Ambroży Jan

IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Częstochowa

15

0

24

n.d.

39

97. Zwarzany Kacper

XIII Liceum Ogólnokształcące

Szczecin

10

8

21

n.d.

39

98. Gajewski Cezary

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego

Warszawa

14

5

20

n.d.

39

99. Jurga Norbert

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego

Zielona
Góra

12

2

24

n.d.

38

100. Malinowski Michał

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny

Poznań

12

0

22

n.d.

34

* – Minimum punktów z części pisemnej kwaliﬁkujące do części ustnej zostało ustalone przez jury zawodów III stopnia (centralnych) XXX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej na poziomie 54 pkt (włącznie).
Zgodnie z Regulaminem zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pkt 5 i 6 w części C), w przypadku równej łącznej liczby
punktów uzyskanej przez kilku uczestników o zwycięstwie (zajęciu I miejsca) decyduje w kolejności: a) liczba punktów uzyskanych z testu, b) liczba
punktów uzyskanych za zadanie analityczne, c) łączna liczba punktów z części pisemnej zawodów. Powyższe zasady stosuje się również do: ustalenia
kolejności miejsc zajętych przez wszystkich laureatów oraz wskazania trzydziestego – ostatniego – uczestnika zawodów, który uzyskuje tytuł laureata.

Źródło: Komitet Główny OWE

Lista najlepszych szkół XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ POD WZGLĘDEM LICZBY LAUREATÓW I FINALISTÓW
NAZWA SZKOŁY

KOMITET
OKRĘGOWY

LICZBA
LAUREATÓW

LICZBA
FINALISTÓW

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Białystok

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Bydgoszcz

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz

Technikum Ekonomiczne Nr 1 w Bydgoszczy

Bydgoszcz

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Bydgoszcz

IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

Częstochowa

1

IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie

Częstochowa

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

Gdańsk

1

Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej

Katowice

1

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum Nr 17 w Katowicach

Katowice

1

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Kielce

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

Kielce

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

Kraków

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

Kraków

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Kraków

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Kraków

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Kraków

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Kraków

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Lublin

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

Lublin

1

34
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CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Lista najlepszych szkół XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej cd.
CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ POD WZGLĘDEM LICZBY LAUREATÓW I FINALISTÓW
KOMITET
OKRĘGOWY

NAZWA SZKOŁY

LICZBA
LAUREATÓW

LICZBA
FINALISTÓW

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

1

Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Lublin

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Lublin

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

Łódź

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

Olsztyn

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie

Opole

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. Marii Konopnickiej w Opolu

Opole

1

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

Opole

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

Poznań

1

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Poznań

1

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

Rzeszów

1

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie

Rzeszów

1

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

Warszawa

2

IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoﬀmanowej w Warszawie

Warszawa

1

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH w Warszawie

Warszawa

1
1
1
1
1
1

3

1
1

V Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Poniatowskiego w Warszawie

Warszawa

1

2

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Warszawa

1

1

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

Warszawa

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie

Warszawa

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie

Warszawa

1

XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

Warszawa

1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie

Warszawa

1

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie

Warszawa

2

3
1

1

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Warszawa

2

1

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

Warszawa

1

3

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

Warszawa

1

Zespół Szkół nr 106 w Warszawie

Warszawa

1

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

Wrocław

2

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Wrocław

1

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

Wrocław

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

1
2

1
5

Źródło: Komitet Główny OWE
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SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ – ZESTAWY PYTAŃ

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017. ZAWODY I STOPNIA (SZKOLNE)

I.

Pytanie

opisowe

o

charakterze

ogólnym

2. Metody pomiaru zróżnicowania dochodów gospodarstw

(0–25 pkt) – wybierz JEDEN z dwóch podanych poni-

domowych

żej tematów

3. Problem spirali ubóstwa

Temat 1: Opisz, w jaki sposób państwo może zmniejszać

4. Deﬁnicja minimum egzystencji

wahania cykliczne gospodarki. Na wybranych przez sie-

Część praktyczna (0–10 pkt)

bie przykładach państw wskaż narzędzia stosowane w tym

1. Zjawisko ubóstwa w polskim społeczeństwie

celu w praktyce.

2. Wpływ ingerencji państwa na rozkład dochodów gospo-

Przykładowy schemat odpowiedzi:

darstw domowych w Polsce

Część teoretyczna (0–15 pkt)

3. Polityka społeczna w Polsce wobec problemu skrajnego

1. Przyczyny wstępowania wahań cyklicznych w gospo-

ubóstwa – instytucje oraz instrumenty

darce

4. Ocena skuteczności działań państwa ukierunkowanych

2. Negatywne konsekwencje społeczno-ekonomiczne wa3. Istota pasywnej i aktywnej polityki ﬁskalnej państwa

na zapewnienie minimum egzystencji
II. Zadanie z podstaw ekonomii (0–15 pkt)
Funkcja podaży stali opisana jest równaniem q = 2p, nato-

4. Rola polityki pieniężnej w łagodzeniu cykli koniunk-

miast funkcja popytu dana jest wzorem

hań cyklicznych w gospodarce

turalnych

q=−

5. Problem opóźnień w polityce ﬁnansowej państwa

2
3

p + 4,

w kontekście działań antycyklicznych

gdzie: q – liczba kilogramów stali,

Część praktyczna (0–10 pkt)

p – cena kilograma stali (w zł).

1. Opis funkcjonowania automatycznych stabilizatorów

6,0

koniunktury w wybranym kraju

5,5

2. Działania o charakterze dyskrecjonalnym jako przykład

5,0
4,5

polityki antycyklicznej
licy mix) w kontekście przeciwdziałania kryzysom
gospodarczym w wybranym kraju
4. Opis rezultatów działań ukierunkowanych na zmniejszanie wahań cyklicznych gospodarki
Temat 2: Przedstaw przyczyny i skutki ingerencji państwa

CENA

3. Koordynacja polityki pieniężnej i ﬁskalnej (po-

KS

4,0

E’’

3,5

E’

3,0

KZ

2,5
2,0

E

1,5
1,0

S

0,5
0,0
ILOŚĆ

0,5

D
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

w dochody gospodarstw domowych. Na przykładzie Polski oceń rolę państwa w zapewnieniu minimum egzysten-

D – popyt; S – podaż (koszt prywatny); E – punkt równo-

cji.

wagi; Kz – koszt zanieczyszczenia; Ks – koszt

Przykładowy schemat odpowiedzi:

społeczny; E’ – punkt (rezultat) efektywny społecznie;

Część teoretyczna (0–15 pkt)

trójkąt EE’E’’ – trójkąt dobrobytu (strata dobrobytu)

1. Społeczno-ekonomiczne przyczyny ingerencji państwa
w podział dochodu w gospodarce
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a) W układzie współrzędnych narysuj funkcje popytu (D)
i podaży (S) (1 pkt).

mujesz 2 pkt. Każda zmiana w pytaniach testowych trakto-

wykresie.

wana jest jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone

b) Oblicz punkt równowagi (2 pkt).
Punkt równowagi cechuje zrównanie wielkości popytu

ołówkiem nie są punktowane.
1. Autorem koncepcji „niewidzialnej ręki rynku” jest:

z wielkością podaży. Graﬁcznie oznacza on przecięcie

[ ] J.M. Keynes

krzywej popytu (D) z krzywą podaży (S). W celu obli-

[ ] M. Friedman

czenia punktu równowagi rynkowej należy porównać oba

[X] A. Smith
[ ] J. Stiglitz

równania:

−

3
2

q+6=

1
2

q

2. Krzywa Laffera przedstawia zależność pomiędzy:
[ ] wielkością wydatków sektora ﬁnansów publicznych

Ilość równowagi rynkowej wynosi 3 kg.

a poziomem wzrostu gospodarczego

Cena równowagi rynkowej wynosi 1,5 zł.

[ ] wielkością wydatków sektora ﬁnansów publicznych

E = (3, 32 )

a wartością współczynnika Giniego

c) Wyprodukowanie każdej ilości stali związane jest

[ ] wielkością wydatków sektora ﬁnansów publicznych

z emisją pewnej ilości szkodliwych substancji chemicznych

a poziomem inﬂacji

do atmosfery. Załóżmy, że koszt zanieczyszczenia wynosi

[X] wysokością stawki podatku a wielkością dochodów

2 zł i jest niezależny od wielkości produkcji stali. Na pod-

budżetu państwa

stawie tej informacji przedstaw na rysunku krzywą kosztu

3. Jeżeli utarg krańcowy jest większy od kosztu krańco-

społecznego produkcji stali (2 pkt) oraz podaj jej równanie

wego, to przedsiębiorstwo w celu maksymalizacji zysku

(2 pkt).

całkowitego, przy założeniu konkurencji doskonałej,

Krzywa kosztu społecznego została oznaczona na wykre-

powinno:

sie symbolem KS.

[ ] ograniczyć produkcję

Równanie krzywej kosztu społecznego:

[ ] ograniczyć utarg krańcowy

KS =

1
2

[X] zwiększyć produkcję

q+2

d) Zaznacz na wykresie rezultat efektywny społecznie

[ ] zmniejszyć cenę oferowanych produktów
4. Dochód permanentny gospodarstwa domowego to:
[ ] wysokość dochodu, który gospodarstwo domowe uzy-

(2 pkt) oraz oszacuj jego współrzędne (2 pkt).

skiwało w minionych okresach

Rezultat (punkt) efektywny społecznie został zaznaczony

[X] przeciętna, oczekiwana w całym cyklu życia wyso-

na wykresie symbolem E’.

kość dochodu gospodarstwa domowego

Rezultat efektywny społecznie występuje w punkcie prze-

[ ] bieżący dochód gospodarstwa domowego uwzględ-

cięcia krzywej kosztu społecznego (KS) z krzywą popytu

niający obciążenia podatkowe

(D), a zatem porównując oba równania otrzymujemy:

[ ] dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego

−

3
2

q+6=

1
2

q+2

5. Konsolidacja ﬁskalna oznacza:
[ ] scentralizowanie dochodów samorządowych w budżecie państwa

Stąd: E’ = (2,3).

[ ] zwiększanie wydatków socjalnych państwa

e) Oblicz stratę dobrobytu wynikającą z podaży stali na

[X] zmniejszanie deﬁcytu sektora ﬁnansów publicznych

poziomie równowagi, a nie ilości optymalnej społecznie

[ ] zwiększanie długu sektora ﬁnansów publicznych

(4 pkt).

6. Inwestor nabywa CDS, aby zabezpieczyć się bezpo-

Strata dobrobytu równa jest polu trójkąta EE’E’’. Trójkąt

średnio przed:

ten nazywany jest również trójkątem dobrobytu (na wy-

[ ] zmianą kursu walutowego

kresie jego pole zostało zakreskowane).

[ ] zmianą krótkoterminowej stopy procentowej

Pole trójkąta EE’E’’ wynosi 1.

[X] niewypłacalnością jednostki referencyjnej (np. pań-

Strata dobrobytu to 1 zł.

stwa)

III. Pytania testowe (0–60 pkt) – w każdym pytaniu za-

[ ] zmianą ceny akcji konkretnego przedsiębiorstwa na

znacz [X] przy prawidłowej odpowiedzi.

rynku giełdowym

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe otrzy-

7. Podatkiem sektorowym jest/są:
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Funkcje popytu (D) i podaży (S) zostały przedstawione na

[ ] podatek od towarów i usług

stwa lub innego związku publicznoprawnego (np. samo-

[ ] podatek od czynności cywilnoprawnych

rządu)

[X] podatek bankowy

[ ] podatek to ogólne świadczenie na rzecz państwa lub

[ ] podatki lokalne

innego związku publicznoprawnego (np. samorządu)

8. W Polsce obecnie nie obowiązuje:

[ ] podatek ma charakter świadczenia bezzwrotnego

[ ] podatek od dochodów od osób prawnych

15. Które z podanych państw ma najniższy poziom re-

[ ] akcyza

lacji dochodów publicznych do PKB w XXI wieku?

[ ] podatek od wydobycia niektórych kopalin

[ ] Szwecja

[X] podatek importowy

[ ] Francja

9. Równanie prawidłowo opisujące relację pomiędzy

[ ] Finlandia

krańcową skłonnością do konsumpcji (MPC) a krańco-

[X] Rumunia

wą skłonnością do oszczędzania (MPS) to:
[X] MPS + MPC = 1

16. Które z działań nie jest automatycznym stabilizatorem koniunktury?

[ ] MPS + MPC = 0

[ ] zasiłki dla bezrobotnych

[ ] MPS / MPC = 1

[ ] progresywne stawki w podatku dochodowym

[ ] MPS − MPC = 1

[X] obniżenie stopy procentowej przez bank centralny

10. Małe, rodzinne przedsiębiorstwo produkuje weł-

[ ] wydatki na pomoc społeczną

niane koce. Jednostkowe koszty zmienne produkcji

17. Co jest cechą wspólną konkurencji doskonałej i mo-

wynoszą 30 zł. Koszty stałe przedsiębiorstwa wynoszą

nopolu?

10000 zł. Cena jednego koca to 50 zł. Ile na podstawie

[X] kryterium maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa

powyższych danych wynosi ilościowy próg rentowności

[ ] liczba przedsiębiorstw na rynku

tego przedsiębiorstwa?

[ ] możliwość różnicowania cen

[X] 500
[ ] 333

[ ] możliwość wejścia na rynek innych przedsiębiorstw
w długim okresie

[ ] 200

18. W Polsce instytucją zajmującą się nadzorem ma-

[ ] 125

kroostrożnościowym jest:

11. Kto ustala stopę referencyjną NBP?

[ ] Premier RP

[ ] Minister Finansów

[ ] Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

[X] Rada Polityki Pieniężnej

[ ] Komisja Papierów Wartościowych

[ ] Premier RP
[ ] Sejm RP

[X] Komitet Stabilności Finansowej
19. Dobra publiczne:

12. W rezultacie zapowiedzi Brexitu kurs funta szter-

[ ] stanowią przedmiot rywalizacji i mogą podlegać za-

linga względem dolara amerykańskiego uległ:

sadzie wyłączności

[ ] aprecjacji

[ ] stanowią przedmiot rywalizacji i nie podlegają zasa-

[X] deprecjacji

dzie wyłączności

[ ] rewaluacji

[X] nie stanowią przedmiotu rywalizacji i nie podlegają

[ ] dewaluacji

zasadzie wyłączności

13. Który z motywów zgodnie z teorią preferencji płyn-

[ ] nie stanowią przedmiotu rywalizacji i mogą podlegać

ności autorstwa J.M. Keynesa nie wpływa na wielkość

zasadzie wyłączności

popytu na pieniądz?

20. Obligacje wieczyste:

[ ] transakcyjny

[ ] są zerokuponowe

[ ] spekulacyjny

[ ] mają okres wykupu nieprzekraczający 100 lat

[ ] ostrożnościowy

[X] nigdy nie podlegają wykupowi

[X] majątkowy
14. Które ze stwierdzeń nie jest zgodne z deﬁnicją podatku?
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[ ] to inaczej CDS
21. Celem ﬁskalnym polityki budżetowej państwa jest:
[ ] łagodzenie skutków niesprawności mechanizmu ryn-

[ ] podatek ma charakter pieniężny

kowego

[X] podatek jest odpłatnym świadczeniem na rzecz pań-

[ ] ograniczenie cykliczności procesów gospodarczych
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[X] samorealizacji

[ ] ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych

[ ] bezpieczeństwa

22. W gospodarce otwartej marginalna skłonność do
konsumpcji wynosi 0,6, natomiast marginalna skłon-

[ ] ﬁzjologiczna
[ ] szacunku

ność do importu wynosi 0,1. Zakładamy brak opodat-

27. Do głównych twórców zarządzania administracyj-

kowania. Ile wynosi wartość mnożnika wydatków bu-

nego nie zalicza się:

dżetowych?

[ ] M. Weber

[ ] 0,5

[ ] H. Fayol

[ ] 0,7

[X] F.W. Taylor

[ ] 1,42
[X] 2,0
23. Wzrost współczynnika Giniego oznacza:
[X] zwiększenie nierówności dochodowych w społe-

[ ] L. Urwick
28. Metoda oceny jednostek operacyjnych według stopy wzrostu ich rynku oraz udziału organizacji w rynku
to:

czeństwie

[ ] analiza SWOT

[ ] zwiększenie inﬂacji o charakterze kosztowym

[ ] metoda 4P

[ ] wzrost jednego z indeksów warszawskiej Giełdy Pa-

[X] macierz BCG

pierów Wartościowych

[ ] analiza VaR

[ ] spadek poziomu bezrobocia
24. Instytucją, która ma na celu ochronę depozytów
klientów banków komercyjnych, jest:

29. Zgodnie z teorią X opracowaną przez D. McGregora:
[ ] ludzie nie wykazują przyrodzonej niechęci do pracy;

[ ] Biuro Informacji Gospodarczej

praca jest naturalną częścią życia

[X] Bankowy Fundusz Gwarancyjny

[X] ludzie wolą, by nimi kierowano, pragną unikać od-

[ ] Komisja Papierów Wartościowych

powiedzialności, pragną też bezpieczeństwa; ich ambi-

[ ] Bank Gospodarstwa Krajowego

cje są niewielkie

25. Grupa delﬁcka jako metoda grupowego podejmo-

[ ] ludzie są przywiązani do celów w stopniu odpowia-

wania decyzji charakteryzuje się tym, że:

dającym osobistym nagrodom, jakie otrzymują za ich

[ ] jej członkowie otwarcie dyskutują, spierają się

osiągnięcie

i uzgadniają wybór najlepszego rozwiązania

[ ] ludzie są zdolni do nowatorskiego podejścia do roz-

[ ] jej członkowie spotykają się ze sobą, jednak nie mają

wiązywania problemów organizacji

możliwości swobodnej dyskusji

30. Typem zachowania kierowniczego charakteryzują-

[ ] jej członkowie nie dysponują wiedzą ekspercką, dzię-

cego się dużą troską o ludzi, a niewielką o produkcję

ki czemu mogą proponować nowe, kreatywne rozwią-

jest:

zania

[ ] zarządzanie autorytarne

[X] jej członkowie są grupą autonomicznych, niezależ-

[ ] zarządzanie zubożone

nie wypowiadających się ekspertów

[X] zarządzanie klubowe

26. Która z potrzeb znajduje się na szczycie hierarchii

[ ] zarządzanie zespołowe

potrzeb według A. Maslowa?
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[X] zaspokajanie potrzeb dochodowych państwa

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017. ZAWODY II STOPNIA (OKRĘGOWE)
I.

Pytanie

opisowe

o

charakterze

ogólnym

• ROA – 7,5%

(0–25 pkt)

Ponadto przedsiębiorstwo płaci podatek dochodowy, któ-

Na czym polega deregulacja gospodarki? Podaj przykład

rego stawka wynosi 19%.

deregulacji w Polsce. Jakie korzyści może przynieść dere-

1) Oblicz wartość wskaźnika płynności gotówkowej

gulacja, a jakie zagrożenia są z nią związane?

(2 pkt).

Część teoretyczna (0–15 pkt)
1. Istota deregulacji
2. Deregulacja gospodarki – uzasadnienie teoretyczne

środki pieniężne
zobowiązanie krótkoterminowe

=

100 000
1 200 000

= 0,08(3)

3. Deregulacja a zawodność rynku

2) Oblicz wartość zapasów analizowanego przedsiębior-

a) Problem zawodności konkurencji

stwa (3 pkt).

b) Problem asymetrii informacyjnej

Na podstawie informacji o wielkości wskaźnika płynności

c) Problem występowania negatywnych efektów ze-

bieżącej obliczamy wartość majątku obrotowego:

wnętrznych
4. Deregulacja w różnych doktrynach ekonomicznych

zobowiązanie krótkoterminowe * wsk. płynności bieżącej = 1 572 000 zł

5. Deregulacja a elastyczność gospodarki

Wykorzystując informacje o wielkości wskaźnika płynno-

6. Deregulacja a bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

ści szybkiej obliczamy wartość zapasów:

pracowników i pracodawców

Wartość zapasów wynosi 936 000 zł

7. Omówienie kwestii deregulacji z perspektywy histo-

3) Oblicz, ile wyniosła w 2015 r. stopa zwrotu z kapitału

rycznej

własnego (4 pkt).

Część praktyczna (0–10 pkt)

ROE można zapisać jako iloczyn ROA i mnożnika kapi-

1. Omówienie procesu deregulacji w wybranym sektorze

tału własnego.

gospodarki

ROE = ROA x mnożnik kapitału własnego

2. Deregulacja a model społecznej gospodarki rynkowej

ROE = 10,5%

w Polsce

4) Akcje przedsiębiorstwa są notowane na Giełdzie Papie-

3. Ocena wpływów deregulacji na potencjał gospodarczy

rów Wartościowych w Warszawie. Obecnie cena jednej

Polski

akcji wynosi 42 zł. W poprzednim okresie przedsiębior-

4. Analiza ryzyka generowanego przez procesy deregulacji

stwo wypłaciło dywidendę w wysokości 2 zł na jedną ak-

na przykładzie gospodarki polskiej

cję. Co więcej, analitycy szacują, że stała stopa wzrostu

5. Przykłady korzyści i zagrożeń związanych z deregulacją

dywidendy wynosząca od kilku lat 5% rocznie zostanie

II. Zadanie z analizy ﬁnansowej (0–15 pkt)

utrzymana. Oblicz koszt kapitału własnego (3 pkt).

Pewne przedsiębiorstwo działa w branży motoryzacyj-

Wykorzystując metodę modelu rosnącej dywidendy koszt

nej. Wybrane dane dotyczące jego sytuacji ﬁnansowej

kapitału własnego wynosi:

w 2015 r. kształtowały się następująco:

RE =

• Przychody (sprzedaż) – 5 000 000 zł

D1
+g
P0

• Amortyzacja – 500 000 zł

gdzie: RE – koszt kapitału własnego; P0 – cena akcji; D1 –

• Środki pieniężne – 100 000 zł

dywidenda (2 x (1+0,05)); g – stopa wzrostu dywidendy

• Zobowiązania bieżące – 1 200 000 zł

Stąd: RE = 10%

• Mnożnik kapitału własnego – 1,4

5) Dodatkowo koszt ﬁnansowania długiem (bez uwzględ-

• Wskaźnik płynności bieżącej – 1,31

nienia efektu tarczy podatkowej) wynosi 8%. Wartość ryn-

• Wskaźnik płynności szybkiej – 0,53

kowa kapitału własnego oraz długu przedsiębiorstwa wy-
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[ ] tylko spółki notowane na Giełdzie Papierów Warto-

średni ważony koszt kapitału (3 pkt)

ściowych w Warszawie

WACC =

E
D
R
(1–TC )
R +
V * E V * D*

[ ] tylko spółki z większościowym udziałem Skarbu
Państwa

gdzie: V – łączna wartość rynkowa długu i kapitału wła-

[X] tylko spółki, w przypadku których co najmniej jedna

snego; E – wartość rynkowa kapitału własnego; D – war-

akcja jest zdematerializowana

tość rynkowa długu; RE – koszt kapitału własnego; RD –

[ ] tylko spółki, w przypadku których emisji dokonano

koszt długu (bez efektu tarczy podatkowej; TC – stawka

w ramach emisji publicznej

podatku

6. Które ze stwierdzeń dotyczących opcji amerykań-

Stąd: WACC = 8%

skich jest prawdziwe:

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [X]

[ ] mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku

przy prawidłowej odpowiedzi. Za każdą prawidłową

amerykańskim

odpowiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt. Każda

[X] prawo ich realizacji przypada w dowolnym dniu

zmiana odpowiedzi w pytaniach testowych traktowana jest

między dniem ich nabycia a dniem wygaśnięcia

jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone ołów-

[ ] termin ich realizacji przypada na dzień wygaśnięcia

kiem nie są punktowane (0–60 pkt).

[ ] to inaczej opcje binarne

1. Przykładem podatku pośredniego obecnie funkcjo-

7. Miękkie ograniczenie budżetowe występuje w przy-

nującego w Polsce jest:

padku:

[ ] podatek od nieruchomości

[ ] budżetu państwa

[ ] podatek rolny

[ ] sektora małych i średnich przedsiębiorstw

[ ] cło

[X] przedsiębiorstw będących własnością Skarbu Pań-

[X] podatek od gier

stwa

2. W 2016 r. Europejski Bank Centralny podjął decyzję
o dołączeniu do listy aktywów nabywanych w ramach
Assets Purchase Programme (APP):

[ ] samorządowych funduszy celowych
8. Raty annuitetowe:
[ ] cechują się stałą wartością w okresie kredytowania

[ ] obligacji rządowych z rynku pierwotnego

niezależnie od kształtowania się stopy referencyjnej kre-

[ ] obligacji rządowych z rynku wtórnego

dytu

[X] obligacji emitowanych przez podmioty niebędące

[ ] to inaczej raty malejące

bankami

[X] to inaczej raty stałe

[ ] papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

[ ] występują wyłącznie przy kredytach ze stałą stopą

(ABS-ów)

procentową

3. Które z poniższych określeń charakteryzuje obecnie

9. W ujęciu krótkookresowym krzywa podaży przed-

realizowaną w Polsce strategię polityki pieniężnej:

siębiorstwa doskonale konkurencyjnego stanowi:

[ ] cel pośredni wyrażony jako numeryczny cel inﬂacyj-

[X] fragment krzywej kosztu krańcowego (MC) powy-

ny

żej krzywej przeciętnego kosztu zmiennego (AVC)

[ ] pełne respektowanie reguły M. Friedmana

[ ] fragment krzywej przeciętnego kosztu zmiennego

[X] nadrzędność stabilności cen w stosunku do innych

(AVC) poniżej krzywej kosztu krańcowego (MC)

celów

[ ] fragment krzywej przeciętnego kosztu całkowitego

[ ] założenie o braku występowania opóźnień w kana-

(ATC) poniżej krzywej kosztu krańcowego (MC)

łach transmisji

[ ] fragment krzywej przeciętnego kosztu całkowitego

4. Zjawisko inercyjności inﬂacji:

(ATC) powyżej krzywej kosztu krańcowego (MC)

[ ] wynika bezpośrednio z poziomu bezrobocia niższego

10. Funkcja popytu na rowery opisana jest wzorem

od bezrobocia naturalnego

q = – p + 10, a punkt równowagi wynosi E=(5,5). Oblicz

[ ] jest konsekwencją odwróconej krzywej dochodowo-

wartość (w zł) nadwyżki konsumenta:

ści

[ ] 2,5

[X] utrudnia prowadzenie polityki pieniężnej

[ ] 10

[ ] w Polsce nie występowało od 1991 r.

[X] 12,5

5. Co jest spółką publiczną w Polsce:

[ ] 25
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nosi odpowiednio 6 000 000 zł oraz 8 000 000 zł. Oblicz

11. Dochód transferowy:

[X] 245 mld zł

[ ] jest to nadwyżka dochodu generowanego przez czyn-

[ ] 645 mld zł

nik produkcji nad jego rentą ekonomiczną

[ ] 755 mld zł

[ ] na wykresie przedstawiającym funkcję podaży

17. Wielkość zbędnej straty spowodowanej podatkiem:

i popytu na pracę jest to obszar nad krzywą popytu na

[ ] jest tym większa, im mniejsza jest elastyczność po-

pracę

daży

[ ] na wykresie przedstawiającym funkcję podaży i po-

[ ] zależy wyłącznie od elastyczności popytu

pytu na pracę jest to obszar nad krzywą podaży pracy

[ ] zależy wyłączne od elastyczności podaży

[X] jest to minimalna zapłata niezbędna do utrzymania

[X] jest tym większa, im większa jest elastyczność po-

czynnika w obecnym obszarze zastosowania

pytu

12. Jaka jest różnica pomiędzy sytuacją, w której mo-

18. Które ze stwierdzeń dotyczących bonów skarbo-

nopolista ustala jednolitą cenę, a rynkiem monopolo-

wych w Polsce jest prawdziwe:

wym z doskonałym zróżnicowaniem ceny:

[ ] emitowane są przez Ministerstwo Skarbu Państwa

[ ] w porównaniu z pierwszym przypadkiem

[X] sprzedawane są z dyskontem

w drugim nadwyżka konsumenta jest większa

[ ] ich pierwotny termin zapadalności może przekraczać

[ ] w porównaniu z pierwszym przypadkiem

52 tygodnie

w drugim mniejszy jest zysk monopolisty

[ ] to instrumenty pochodne

[ ] w obu przypadkach nadwyżka konsumenta jest taka

19. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

sama

ścią kapitał zakładowy powinien wynieść co najmniej:

[X] w przeciwieństwie do pierwszego przypadku

[ ] 1000 zł

w drugim zwiększa się nadwyżka całkowita

[X] 5000 zł

13. Podatek Pigou:
[ ] jest nakładany w celu ograniczenia monopoli naturalnych

[ ] 100 000 zł
[ ] 500 000 zł
20. Spółką kapitałową jest:

[ ] w Polsce występuje w postaci podatku dochodowego

[ ] spółka jawna

od osób ﬁzycznych

[X] spółka akcyjna

[X] jest nakładany w celu skompensowania negatyw-

[ ] spółka partnerska

nych efektów zewnętrznych
[ ] jest nakładany w celu skompensowania negatywnych
efektów asymetrii informacyjnej

[ ] spółka komandytowa
21. Zgodnie z zasadą neutralności pieniądza:
[ ] zmniejszenie podaży pieniądza prowadzi do wzrostu

14. Funkcja kosztu całkowitego ma postać

stopy inﬂacji

TC = 2Q + 100. Ile wynosi koszt krańcowy, jeżeli Q=5:

[X] zmiana podaży pieniądza prowadzi do zmiany stopy

[X] 2

inﬂacji, ale nie ma wpływu na zmienne realne

[ ] 22

[ ] zmiana wielkości popytu na pieniądz nie wpływa

[ ] 102

na szybkość jego obiegu, a tym samym nie wpływa na

[ ] 110

zmienne realne

15. Konstytucyjny limit wielkości państwowego długu

[ ] zmiana prędkości obiegu pieniądza neutralizuje

publicznego wynosi

wpływ zmiany podaży pieniądza na zmienne

[ ] 3% PKB

realne

[X] 3/5 PKB

22. Na rynku instrumentów pochodnych kwotowany

[ ] 1 bln zł

jest kontrakt CDS, którego jednostką referencyjną jest

[ ] dwukrotność wartości bazy monetarnej

pewne przedsiębiorstwo. 5-letni spread CDS wynosi

16. Załóżmy, że wielkość agregatu M1 wynosi 800 mld

330 pb. Oczekiwana stopa odzysku na wypadek nie-

zł, wkłady w bankach płatne na żądanie (depozyty bie-

wypłacalności przedsiębiorstwa wynosi 40%. Oszacuj

żące) wynoszą 600 mld zł, a pieniądz bezgotówkowy

przeciętne roczne prawdopodobieństwo niewypłacal-

banków komercyjnych na rachunkach w banku cen-

ności tego przedsiębiorstwa w okresie kolejnych 5 lat:

tralnym 45 mld zł. Baza monetarna wynosi więc:
[ ] 200 mld zł

42

Biuletyn PTE nr 3(78) sierpień 2017

[ ] 3,3%
[X] 5,5%

[ ] 33%

[ ] dużą troską o ludzi, a niewielką o produkcję

23. Która z odpowiedzi prawidłowo określa cechy spe-

[ ] dużą troską o ludzi, jak i o produkcję

cjalnych praw ciągnienia (Special Drawing Rights –

[ ] małą troską o ludzi, jak i o produkcję

SDR)?

[X] małą troską o ludzi, a dużą o produkcję

[ ] są one emitowane regularnie co 5 lat

28. Fazę akceptacji w cyklu życia przedsiębiorstwa

[ ] są to pieniądze gotówkowe, których wartość określa-

cechują:

na jest na podstawie koszyka walut

[X] niewielkie przepływy środków pieniężnych

[ ] ich wartość określana jest w USD

[ ] stabilny zrównoważony wzrost

[X] są to pieniądze bezgotówkowe

[ ] rentowność wyższa niż w fazie przełomu

24. Instytucją, która powstała na mocy ustaleń konferencji z Bretton Woods, jest:

[ ] rentowność wyższa niż w fazie dojrzałości
29. Piesek w macierzy BCG oznacza jednostkę o:

[ ] Bank Rozrachunków Międzynarodowych

[ ] dużym względnym udziale w rynku oraz wysokiej

[ ] Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

dynamice rynku

[X] Międzynarodowy Fundusz Walutowy

[ ] dużym względnym udziale w rynku oraz niskiej dy-

[ ] Europejski Bank Centralny

namice rynku

25. Obecnie politykę ujemnej nominalnej stopy depo-

[ ] małym względnym udziale w rynku oraz wysokiej

zytowej banku centralnego prowadzi:

dynamice rynku

[ ] System Rezerwy Federalnej USA

[X] małym względnym udziale rynku oraz niskiej dy-

[ ] Bank Anglii

namice rynku

[ ] Narodowy Bank Polski

30. Przedsiębiorstwo działające zgodnie ze strategią

[X] Europejski Bank Centralny

obrońcy (typologia Milesa i Snowa):

26. Nazwa grupy przedsiębiorstw silnie ze sobą

[ ] pobudza kreatywność i elastyczność oraz często

powiązanych

przyjmuje zdecentralizowaną strukturę

oraz

występujących

wobec

siebie

w roli dostawcy i stanowiących specyﬁczny element go-

[X] koncentruje się na obniżeniu kosztów i poprawie

spodarki japońskiej to:

wyników aktualnie wytwarzanych produktów

[ ] nenko

[ ] próbuje wytwarzać swoje obecne produkty

[ ] bushido

i wprowadzać pewne innowacje w nowych

[ ] czembole

produktach

[X] keiretsu

[ ] dryfuje zgodnie z biegiem wydarzeń

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
ROK SZKOLNY 2016/2017. ZAWODY III STOPNIA (CENTRALNE)
I.

Pytanie

opisowe

o

charakterze

ogólnym

• Pojęcie i funkcje państwa w gospodarce

(0–25 pkt)

• Rola rynku i państwa w gospodarce w teoriach ekono-

Na przykładzie jednego z rynków funkcjonujących

micznych

w gospodarce rozważ rolę mechanizmów rynkowych i rolę

• Zalety i słabości mechanizmów rynkowych i państwa

państwa we współczesnej polskiej gospodarce. Co mogło-

w gospodarce (możliwe korzyści i niekorzyści związane

by poprawić skuteczność działalności rynku i działalności

z działaniem rynku i działalnością państwa)

państwa?

Część II: Mechanizmy rynkowe i rola państwa na

Część I: pojęciowo-teoretyczna

przykładzie

• Istota mechanizmu rynkowego

w Polsce

wybranego

rynku

funkcjonującego
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27. Zarządzanie autorytarne charakteryzuje się:

[ ] 8,25%

• Charakterystyka wybranego rynku. Opis podmiotów

sce (4 pkt). Analizy dokonaj przy założeniu, że każdy

działających na rynku

z zakładów będzie miał tę samą funkcję kosztów, tj.

• Przejawy działania mechanizmów rynkowych na wybra-

C = 1000 + 10Q2. Wskaż charakter przychodów ze skali
osiąganych w takiej sytuacji (1 pkt).

nym rynku. Zakres wolności gospodarczej na wybranym
rynku.

1) Maksymalizacja zysku całkowitego występuje dla wiel-

• Korzystne i niekorzystne konsekwencje działania mecha-

kości produkcji, która zrównuje utarg krańcowy z kosztem

nizmów rynkowych na wybranym rynku

krańcowym (MR = MC).

• Rola państwa na wybranym rynku. Zakres ingerencji

MR = MC

państwa na wybranym rynku: regulacje instytucjonalne

1200 – 20Q = 20Q

(m.in. ﬁskalne) i stosowane instrumenty polityki państwa.

Stąd wielkość ta wynosi Q = 30. Wykorzystując funkcję

Korzyści i niekorzyści związane z rolą państwa na wybra-

popytu mamy P = 900. Tak więc zysk całkowity przedsię-

nym rynku

biorstwa wynosi 17 000 zł.

• Znaczenie integracji z UE dla funkcjonowania wybra-

2) Przeciętny koszt całkowity swoje minimum osiąga dla

nego rynku

wielkość produkcji (Q), która zrównuje koszt krańcowy

Część III: postulatywna

z przeciętnym kosztem całkowitym (MC = AC).

• Co mogłoby poprawić skuteczność działania mechani-

MC = AC

zmów rynkowych na wybranym rynku?

20Q = 1000/Q + 10Q

• Jakie zmiany instytucjonalne oraz zmiany polityki go-

20Q2 = 1000 + 10Q2

spodarczej mogłyby poprawić skuteczność działania pań-

Q2 = 100

stwa na wybranym rynku?

(Q – 10) (Q + 10) = 0 i Q > 0

II. Zadanie analityczne (0–15 pkt)

Q = 10

Przedsiębiorstwo

produkuje

opony

samochodowe

Dla Q = 10 całkowity koszt przeciętny wynosi 200.

w jednym zakładzie. Jego funkcja kosztów ma postać:

3)

C = 1000 + 10Q , natomiast funkcja popytu jest opisana

w przeciwnej sytuacji przedsiębiorstwo mogłoby zwięk-

równaniem: P = 1200 − 10Q, gdzie: C – całkowite koszty

szyć zysk przenosząc odpowiednio część produkcji. Przed-

przedsiębiorstwa dla danej wielkości produkcji, Q – liczba

siębiorstwo będzie maksymalizować zysk całkowity, gdy:

wyprodukowanych / sprzedanych opon, P – cena jednej

MR(Q) = MC1(Q/2) = MC2 (Q/2), MCi – koszt krańcowy

opony (w zł).

w tym zakładzie i stąd otrzymujemy Q = 40. W poszcze-

2
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Produkcja

w

zakładach

będzie

równa,

gdyż

1) Wyznacz wielkość produkcji, która maksymalizuje

gólnych zakładach będzie produkowane po 20 opon, przy

zysk przedsiębiorstwa. Jaka jest cena jednej opony przy

cenie 800 zł.

tej wielkości produkcji oraz ile wynosi zysk przedsię-

W porównaniu z pkt. 1 przedsiębiorstwo uzyskuje korzy-

biorstwa (2 pkt)?

ści skali.

2) Oszacuj wielkość produkcji, przy której przeciętny

4) Produkcja przedsiębiorstwa powinna zostać ustalona

koszt całkowity osiągnie swoje minimum, oraz przed-

w taki sposób, aby w każdym z nich wynosiła ona 10 jed-

staw jego wartość (3 pkt).

nostek (zob. pkt. 2). Stąd też właściwy długookresowy

3) Załóżmy, że przedsiębiorstwo dysponuje jeszcze

koszt krańcowy wynosi 200. Jego wartość porównujemy

jednym takim samym zakładem produkcyjnym (tzn.

z MR w celu oszacowania Q (dla wszystkich zakładów

o takiej samej funkcji kosztu). Oblicz wielkość produk-

przedsiębiorstwa).

cji całkowitej maksymalizującą zysk przedsiębiorstwa

1200 – 20 Q = 200

oraz wskaż i uzasadnij podział produkcji między za-

Q = 50

kładami (4 pkt). Dlaczego obecnie wielkość produkcji

Uwzględniając optymalną liczbę jednostek produkowa-

całego przedsiębiorstwa jest większa niż ta oszacowana

nych w każdym zakładzie mamy: 50/10 = 5.

w punkcie 1 (1 pkt)?

Stąd liczba zakładów wyniesie 5.

4) Zakładając, że przedsiębiorstwo produkujące opony

Cena jednej opony wyniesie 700 zł.

może w długim okresie dowolnie kształtować liczbę za-

Przychody ze skali mają charakter stały.

kładów, oszacuj optymalny poziom produkcji przedsię-

III. Pytania testowe – w każdym pytaniu zaznacz [X]

biorstwa w długim okresie oraz cenę jednej opony, a także

przy prawidłowych odpowiedziach. Za każdą pełną pra-

wskaż, w ilu zakładach produkcja ta będzie miała miej-

widłową odpowiedź na pytanie testowe otrzymujesz 2 pkt.
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[X] to relacja rynkowej wartości przedsiębiorstwa do

wana jest jako odpowiedź błędna. Odpowiedzi zaznaczone

wielkości kredytu, jaki dana ﬁrma musiałaby zaciągnąć

ołówkiem nie są punktowane (0–60 pkt).

w celu odtworzenia swojego majątku

1. Bankiem centralnym, który posłużył jako rozwiąza-

[X] im wyższa jest wartość q-Tobina, tym tańsze staje

nie modelowe dla Europejskiego Banku Centralnego,

się pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstwa

był:

[ ] im niższa jest wartość q-Tobina, tym tańsze staje się

[X] Deutsche Bundesbank (niemiecki bank centralny)

pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstwa

[ ] Banque de France (Bank Francji)

[ ] w okresach przyspieszonego wzrostu gospodarczego

[ ] System Rezerwy Federalnej USA

przyjmuje wartości mniejsze od 0

[ ] Banca d’Italia (Bank Włoch)

8. Prawdą jest, że:

2. W obliczu kryzysu ﬁnansowego w 2008 r. Narodowy

[X] przykładem odwróconej krzywej dochodowości jest

Bank Polski zdecydował się na:

sytuacja, w której rentowność 3-letnich obligacji skar-

[X] wykorzystanie swapów walutowych

bowych jest wyższa niż rentowność 10-letnich obligacji

[ ] podniesienie podstawowej stopy rezerwy obowiąz-

tego samego emitenta

kowej

[ ] odwrócona krzywa dochodowości jest jedynie kon-

[X] wydłużenie terminu zapadalności transakcji repo

cepcją teoretyczną i nie może wystąpić w rzeczywistości

[ ] zwiększenie wysokości stosowanych wskaźników

[X] odwrócona krzywa dochodowości może być wyko-

haircuts

rzystywana w przewidywaniu recesji, choć skuteczność

3. W przypadku wystąpienia pułapki płynności nieefek-

takich prognoz zmniejsza się w warunkach skrajnie ni-

tywne staje się stosowanie:

skich stóp procentowych

[X] polityki pieniężnej

[ ] odwrócona krzywa dochodowości to sytuacja, w któ-

[ ] polityki ﬁskalnej

rej rentowność instrumentów ﬁnansowych o takim sa-

[ ] automatycznych stabilizatorów koniunktury

mym ryzyku kredytowym jest większa w przypadku in-

[ ] pakietów zwiększających wydatki rządowe na zakup
dóbr i usług
4. H. Minsky jest autorem:

strumentów długoterminowych niż krótkoterminowych
9. Które z poniższych zdań dotyczących dóbr Veblena
jest prawdziwe:

[ ] koncepcji niewidzialnej ręki rynku

[ ] w przypadku dóbr Veblena krzywa popytu jest dosko-

[X] hipotezy o niestabilności rynków ﬁnansowych

nale elastyczna

[ ] hipotezy rynków efektywnych

[ ] występowanie dóbr Veblena jest rezultatem owczego

[ ] teorii racjonalnych oczekiwań

pędu

5. Prawdą jest, że:

[X] w przypadku dóbr Veblena krzywa popytu ma na-

[X] bezrobocie frykcyjne wynika stąd, że ludzie potrze-

chylenie dodatnie

bują czasu na znalezienie pracy, która im najbardziej

[ ] dobra Veblena to inaczej dobra niższego rzędu

odpowiada

10. Miarą inﬂacji bazowej jest/są:

[ ] bezrobocie frykcyjne to inaczej bezrobocie naturalne

[X] inﬂacja po wyłączeniu cen żywności i energii

[ ] bezpośrednim rezultatem wahań cyklu koniunktural-

[X] inﬂacja po wyłączeniu cen administrowanych

nego jest bezrobocie strukturalne

[ ] wskaźnik cen konsumpcyjnych

[ ] zgodnie z prawem Okuna poziom bezrobocia natu-

[ ] inﬂacja po wyłączeniu cen najmniej zmiennych

ralnego zależy od wielkości nadwyżki na rachunku ob-

11. Załóżmy, że wielkość agregatu M1 wynosi 800 mld

rotów bieżących

zł, wkłady w bankach płatne na żądanie (depozyty bie-

6. Które z poniższych dóbr cechuje się najniższą ela-

żące) wynoszą 600 mld zł, a pieniądz bezgotówkowy

stycznością cenową popytu:

banków komercyjnych na rachunkach w banku cen-

[X] insulina

tralnym 50 mld zł. Mnożnik kreacji pieniądza wynosi

[ ] bilety do kina

więc:

[ ] piłki tenisowe

[ ] 0,06

[ ] książki przygodowe

[ ] 0,75

7. Które z poniższych stwierdzeń charakteryzuje q-To-

[ ] 1,42

bina:

[X] 3,20
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Każda zmiana odpowiedzi w pytaniach testowych trakto-

12. Podstawowe problemy związane ze stosowaniem

18. Początkowo funkcja popytu na rowery opisana była

reguły Taylora w prowadzeniu polityki pieniężnej to:

wzorem q = −p + 10, funkcja podaży rowerów q = p,

[X] konieczność szacowania wielkości luki popytowej

a punkt równowagi E = (5, 5). W związku z modą na

[X] konieczność szacowania wielkości naturalnej stopy

zdrowe życie krzywa popytu uległa przesunięciu i obec-

procentowej

nie opisana jest wzorem q = −p + 12, stąd punkt równo-

[ ] konieczność szacowania wielkości nominalnego sal-

wagi E’ = (6, 6). Oblicz przyrost nadwyżki producenta

da sektora instytucji rządowych i samorządowych

dla nowych sprzedawców:

[ ] konieczność szacowania wielkości salda pierwotnego

[X] 0,5

sektora instytucji rządowych i samorządowych

[]1

13. W związku z wahaniami cyklu koniunkturalnego

[]2

zmianie ulega bezpośrednio (ceteris paribus):

[ ] 12

[X] saldo nominalne sektora instytucji rządowych i sa-

19. Prawdą jest, że:

morządowych

[ ] zgodnie ze złotą zasadą budżetową majątek trwały

[X] saldo cykliczne sektora instytucji rządowych i sa-

powinien być w całości sﬁnansowany kapitałem wła-

morządowych

snym

[ ] saldo strukturalne sektora instytucji rządowych i sa-

[X] kapitał obrotowy jest dodatni, gdy kapitał stały jest

morządowych

większy od majątku trwałego

[ ] saldo strukturalne tylko sektora samorządowego

[ ] nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości

14. W ramach układu kalkulacyjnego kosztów koszty

nominalnej powiększa kapitał podstawowy spółki

zarządu zalicza się do:

[ ] efekt dźwigni ﬁnansowej zawsze pozytywnie wpły-

[ ] płac bezpośrednich

wa na rentowność kapitału własnego

[ ] innych kosztów bezpośrednich

20. W gospodarce zamkniętej całkowite wydatki kształ-

[ ] kosztów bezpośrednich

tują się w sposób następujący: konsumpcja = 2400;

[X] kosztów pośrednich

inwestycje = 800; zakupy rządowe = 600; transfery

15. W ramach programu luzowania ilościowego (Lar-

rządowe = 400; podatki = 1000. Wielkość oszczędności

ge-Scale Asset Purchases) System Rezerwy Federalnej

prywatnych to:

USA nabywał:

[ ] 600

[X] obligacje rządowe

[X] 800

[ ] obligacje wyemitowane przez największe przedsię-

[ ] 2400

biorstwa wchodzące w skład indeksu S&P 500

[ ] 3800

[ ] obligacje wyemitowane przez bank Lehman Brothers

21. Zaznacz zdanie lub zdania prawidłowo przedsta-

[ ] certyﬁkaty depozytowe wyemitowane przez banki

wiające cechy typowych krzywych obojętności:

inwestycyjne

[X] konsument woli wyżej położone krzywe obojętności

16. Za prowadzeniem ekspansywnej polityki pieniężnej

od niżej położonych krzywych obojętności

przemawia:

[X] krzywe obojętności mają ujemne nachylenie

[X] płaska krzywa Phillipsa

[ ] krzywe obojętności przecinają się

[ ] doskonale nieelastyczna krzywa Phillipsa

[X] krzywe obojętności są wygięte w kierunku początku

[X] występowanie ujemnej luki popytowej
[ ] występowanie dodatniej luki popytowej

układu współrzędnych
22. Zgodnie z twierdzeniem Coase’a:

17. Które z poniższych zdań dotyczących cykli ko-

[X] podmioty prywatne są w stanie samodzielnie roz-

niunkturalnych jest prawdziwe:

wiązać problem efektów zewnętrznych, jeżeli mogą ne-

46

[X] cykle Kondratiewa związane są z odkryciami lub

gocjować na temat alokacji zasobów, nie ponosząc przy

ważnymi innowacjami technicznymi oraz procesem ich

tym kosztów transakcyjnych

rozprzestrzeniania się

[ ] głosowanie większościowe zawsze doprowadzi do

[X] cykle Kitchina to cykle krótkie trwające 3–4 lata

wyboru rozwiązania preferowanego przez środkowego

[ ] cykle Juglara trwają od 40 do 60 lat

głosującego

[ ] cykle Kuznetsa związane są ze zmianami zapasów

[ ] podmioty prywatne są w stanie samodzielnie rozwią-

oraz cen hurtowych przez przedsiębiorstwa

zać problem asymetrii informacyjnej, jeżeli mogą nego-
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organizacje składające się z wielu niepowiązanych ze

tym kosztów transakcyjnych

sobą jednostek

[ ] podmioty prywatne nie są w stanie samodzielnie roz-

[ ] nazywana jest również strukturą typu H

wiązać problemu asymetrii informacyjnej, niezależnie

[X] jest to struktura organizacyjna oparta na dwóch na-

od występowania kosztów transakcyjnych

kładających się kryteriach podziału na wydziały

23. Podatkami stanowiącymi dochód własny gmin

27. Do tzw. „wielkiej piątki” cech osobowości zalicza-

w Polsce są:

my:

[X] podatek od nieruchomości

[X] sumienność

[X] podatek leśny

[ ] autorytaryzm

[ ] podatek od towarów i usług

[X] otwartość

[ ] akcyza

[ ] poczucie własnej wartości

24. Zgodnie z teorią wyboru konsumenta:

28. Do otoczenia zadaniowego organizacji zalicza się:

[ ] efekt dochodowy zawsze niweluje działanie efektu

[X] klientów

substytucji

[ ] pracowników

[X] w przypadku gdy jedno z rozpatrywanych dóbr jest

[ ] właścicieli

dla konsumenta dobrem niechcianym, krzywe obojętno-

[X] dostawców

ści są funkcjami rosnącymi

29. W ramach sieci komunikacji zgodnej z wzorcem

[X] w optimum konsumenta krańcowa stopa substytucji

„koła od wozu”:

zrównuje się ze stosunkiem cen dóbr

[ ] żaden z członków grupy nie zajmuje pozycji central-

[ ] w przypadku dobra niższego rzędu zwiększenie do-

nej

chodu konsumenta skutkuje zwiększeniem się popytu na

[ ] komunikacja odbywa się bezpośrednio pomiędzy

to dobro

wszystkimi członkami zespołu

25. Przedsiębiorstwo X dokonało splitu akcji. Które

[ ] każdy z członków zespołu bezpośrednio komunikuje

z poniższych zadań jest prawdziwe:

się z co najmniej trzema innymi członkami

[ ] zwiększył się jego wskaźnik ROE
[X] jego wskaźnik ROE nie uległ zmianie

[X] cała komunikacja przebiega przez osobę zajmującą
centralną pozycję

[X] zmniejszył się jego wskaźnik zyskowności jednej

30. „Rada Polityki Pieniężnej nie zamierza podwyższać

akcji (EPS)

stopy banku centralnego z obecnego poziomu 0,5%

[ ] zmniejszył się jego wskaźnik stopy wypłaty dywi-

przynajmniej do czasu, gdy stopa bezrobocia nie spad-

dendy (DPR)

nie poniżej 7%”. Taki komunikat jest przykładem:

26. Które z poniższych określeń charakteryzuje macie-

[ ] luzowania ilościowego

rzową formę struktury organizacyjnej:

[ ] luzowania jakościowego

[ ] nazywana jest również strukturą typu U

[ ] asymetrycznego korytarza stóp procentowych

[ ] jest to struktura organizacyjna wykorzystywana przez

[X] forward guidance
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cjować na temat alokacji zasobów, nie ponosząc przy

WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE
W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet
Główny OWE przygotował publikację pt. „Państwo a gospodarka”. Książka
jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.
Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu
oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad
relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych
rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone
akcenty.
W publikacji znaleźć można zarówno reﬂeksje teoretyczne, jak też opinie
na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale
także z praktycznych doświadczeń autorów.
W KSIĄŻCE:
Zdzisław Sadowski
Szkice o ewolucji stosunków między rynkiem
i państwem i ich obecnym stanie
Elżbieta Mączyńska
Rola państwa w gospodarce – kontrowersje i ich
podłoże
Stanisław Owsiak
Państwo – ﬁskalizm – gospodarka
Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga
Polscy ekonomiści akademiccy o interwencji państwa
w gospodarkę
Barbara Błaszczyk
Syndrom odwracania prywatyzacji w niektórych krajach
transformacji
Małgorzata Burchard-Dziubińska
Wolność gospodarcza a ochrona klimatu jako globalne
dobro publiczne. Przykład państw Unii Europejskiej
Marian Gorynia
Rola państwa w zarządzaniu zasobami wspólnymi
– uwagi dotyczące zasobów wodnych
Eugeniusz Kwiatkowski
Instytucjonalne determinanty zmian zatrudnienia
w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2005–2015
Andrzej Pawlik
Potencjał innowacyjny województw podstawą rozwoju
gospodarki
Wiesław Danielak, Karolina Gębska
Potencjał organizacji jako generator efektywnego i dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Krzysztof Glibowski
Administracyjne kary pieniężne we współczesnej
gospodarce
Andrzej Muszyński
Alternatywne myślenie o rozwoju Polski
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Publikacja ukazała się nakładem
Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
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LEKTURY

Niezbywalne funkcje
państwa
– reﬂeksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera
pt. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa1
Elżbieta Mączyńska

Wprowadzenie: Piękno i brzydota
wolnego rynku
W sierpniu 2017 r. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego opublikowało przekład
książki Phishing for Phools: The Economics of
Manipulation and Deception, autorstwa dwóch laureatów najwyższej rangi wyróżnienia w dziedzinie
ekonomii, jaką jest Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. To kolejna książka, która ukazuje się
w ramach serii wydawniczej „Nobliści z ekonomii”.
W wypadku Roberta J. Shillera to już drugi przekład
w tej serii – wcześniej, w 2016 r., została opublikowana jego książka pt. Finanse a dobrobyt społeczny. We wprowadzeniu do niej podkreślałam,
że jest to publikacja o pięknie i brzydocie świata
ﬁnansów. Natomiast książkę Złowić frajera... traktuję jako poszerzoną kontynuację analiz na temat
nieprawidłowości we współczesnej gospodarce, ale
z uwzględnieniem nie tylko świata ﬁnansów, lecz
całej specyﬁki wolnego rynku, jego istoty, mechanizmów i narzędzi, jak też siły i słabości. Można uznać,
nawiązując do narracji odnoszącej się do książki
Finanse a dobrobyt społeczny, że jest to analiza piękna i brzydoty wolnego rynku, wolnokonkurencyjnej
gospodarki. Jest to też analiza rynkowych zachowań
ludzi wpisująca się w nurt ekonomii behawioralnej

w wydaniu jej czołowych kreatorów i znawców
z najwyższej, noblowskiej półki2. Jak ocenia Laura
D’Andrea Tyson z University of California, analiza
ta „obnaża zasadniczą sprzeczność systemu rynkowego, o której istnieniu powinni pamiętać politycy
i konsumenci: przedsiębiorczość nastawiona na zysk
stymuluje efektywność i innowacje, ale skłania także
do manipulacji i oszustw, a nowe narzędzia informatyczne pozwalają na dokonywanie tego w zindywidualizowany sposób”3.
Shiller i Akerlof deklarują się jako zwolennicy wolnego rynku, wskazując na oczywistość
jego zalet, ale zarazem przeciwstawiając się dogmatycznemu traktowaniu idei wolnego rynku.
O jego dobrodziejstwach przekonują doświadczenia wielu krajów, które swoje sukcesy zawdzięczają właśnie gospodarce wolnorynkowej. Podkreślając bezsprzeczne zalety wolnego rynku, autorzy ci
argumentują, że wystarczy odbyć podróż do trzech
krajów: Chin, Korei Północnej i Korei Południowej, aby się o tym przekonać. Kontrast między poziomem wysoce prosperujących wolnorynkowych
gospodarek Chin i Korei Południowej a siermiężnością i niedostatkami nierynkowej gospodarki
Korei Północnej jest porażający. Akerlof i Shiller
w atrakcyjny i momentami dowcipny sposób do-

George A. Akerlof, Robert J. Shiller, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa (tytuł oryginału: Phishing for Phools: The
Economics of Manipulation and Deception), tłum. Z. Matkowski, seria „Nobliści z ekonomii”, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017.
2
E. Mączyńska, Przedmowa do wydania polskiego książki R.J. Shillera pt. Finanse a dobrobyt społeczny, tłum. Z. Matkowski, seria
„Nobliści z ekonomii”, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2016.
3
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., tylna okładka książki.
1
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wodzą, że dzięki wolnorynkowemu systemowi
gospodarka zdolna jest wytwarzać dobra poprawiające jakość życia ludzi, a także ubogacać je.
Zarazem jednak dostrzegają fundamentalne mankamenty i słabości wolnego rynku, które w neoklasycznej teorii ekonomii są, jeśli nie ignorowane, to
z pewnością traktowane jako problem marginalny,
o niewielkim znaczeniu. Zwracają też uwagę, że
„ekonomia przedstawia zwykle wolny rynek jako
dobrze działający mechanizm, chociaż uznaje konieczność interwencji państwa zmierzającej do rozwiązania dwóch problemów: «efektów zewnętrznych» i «niesprawiedliwego» podziału dochodów,
co można jednak uskutecznić przy minimalnym zakresie interwencji, poprzez odpowiednie ustawienie
podatków i subsydiów”4.
I takie właśnie podejście jest przez Akerlofa
i Shillera kwestionowane. Prezentują oni inny pogląd,
odcinają się też od stanowiska neoklasycznej teorii
ekonomii na temat wolnego rynku i przeciwstawiają
dogmatowi wolnego rynku, wskazując na jego immanentne dysfunkcje5. Ich przykładem są codzienne
przejawy rozmaitych oszustw, przekrętów i manipulacji rynkowych, na których określenie używają pojęcia phishing. Autorzy książki prezentują inne, szersze – w porównaniu z neoklasyczną teorią ekonomii
– spojrzenie na społeczeństwo i gospodarkę. Przy
tym, co istotne, nie polemizują z podręcznikami ekonomii w kwestii zalet wolnego rynku. Podkreślają
jednak, że nie powinno się zanadto wychwalać systemu wolnorynkowego, bowiem „mechanizm rynkowy działa dobrze (tak jak to opisują podręczniki),
jeżeli spełnione są wszystkie założenia warunkujące
jego prawidłowe działanie. Każdy człowiek ma jednak jakąś słabostkę i nie o wszystkim jest dobrze poinformowany”6. Dlatego też popełnia błędy i wpada
w pułapki rynkowe, potwierdzając tym samym tezę,
że rynek nie ma wrogów, ale ma wiele oﬁar. Shiller
i Akerlof dowodzą tego m.in. na przykładzie oszustw
ﬁnansowych, w tym bankowych i ubezpieczeniowych, samochodowych, lotniczych, deweloperskich,
internetowych, farmaceutycznych, żywnościowych,
wydawniczych, edukacyjnych, a nawet politycznych (w tym wyborczych). Wiele miejsca autorzy

poświęcają też phishingowi w sferze innowacji, co
wyraziście odzwierciedla tytuł rozdziału 7: Innowacje dobre i złe, a nawet okropne, zarazem obrazujący specyﬁkę narracji. Dwaj nobliści wskazują tu
na innowacje ukierunkowane wyłącznie na to, „aby
nakłonić innych ludzi do robienia czegoś, co jest korzystne dla nas, a nie dla nich samych. W rezultacie
wiele nowych pomysłów wcale nie dotyczy nowych
technologii. Nie są to nowości równie dobre dla obu
stron: sprzedawców i nabywców. Są to nowe metody
i chwyty marketingowe, wykorzystujące teorię intelektu, które pozwalają wcisnąć ludziom rzeczy dla
nich niedobre”7. Umożliwia to phishing rynkowy,
którego przejawy i formy Akerlof i Shiller szczegółowo analizują.

Phishing jako nieodłączna cecha wolnego
rynku i wolnokonkurencyjnej gospodarki
Ów tytułowy phishing to sformułowanie zapożyczone z języka internetowego. Choć obecnie weszło
ono chyba na trwałe do terminologii związanej ze
światem ﬁnansów i gospodarki wolnorynkowej, nie
jest to pojęcie proste ani do przetłumaczenia, ani do
interpretacji. Wskazują na to zmagania autora przekładu Zbigniewa Matkowskiego, który w tekście Od
tłumacza wyjaśnia, że choć w internetowym żargonie phishing oznacza wyłudzanie danych osobowych
lub informacji ﬁnansowych dotyczących użytkowników sieci w celu wykorzystania tych danych do sﬁngowanych płatności bądź innych rodzajów oszustw,
to przez Shillera i Akerlofa termin ten używany jest
w szerszym znaczeniu. Poza oszustwami internetowymi, obejmuje nakłanianie ludzi do podejmowania decyzji niezgodnych z ich własnym interesem,
w ostatecznym rachunku dla nich niekorzystnych,
lecz korzystnych dla manipulanta lub jego mocodawców. Z kolei występujący w oryginalnym tytule
książki wyraz phools oznacza „frajerzy”, zaś zgodnie z deﬁnicją zawartą w Słowniku języka polskiego, „frajer” to „człowiek naiwny, łatwo dający się
oszukać”8.
Phishing rzutuje negatywnie na jakość życia
ludzi, dobrobyt społeczny i rozwój społeczno-gospodarczy. W manipulacjach tego rodzaju szeroko

G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., s.198.
Krótka synteza nurtów w teorii ekonomii została przedstawiona m.in. w: G. Konat, T. Smuga, Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, rozdział pt. Szkoły myśli ekonomicznej we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce, s. 507-530, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.
6
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., s. 199.
7
Tamże, r. 7, s. 116.
8
https://sjp.pl/frajer oraz https://sjp.pwn.pl/sjp/frajer;2460057.html (dostęp: 12.08.2017).
4
5
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wolnokonkurencyjna także nie może być perfekcyjną maszyną, która dostarcza nam dokładnie to,
czego rzeczywiście potrzebujemy i pragniemy. Jest
ona także matecznikiem nieustannego phishingu,
z sieciami rozlegle zarzuconymi do połowu łatwowiernych frajerów”10.
Zatem Shiller i Akerlof nie poprzestają na dość
częstej w środowisku ekonomicznym ocenie, że nie
wolno mieszać patologii ze standardową ekonomią.
Uznają, że manipulacje rynkowe są nieodłączną cechą gospodarki wolnorynkowej, a nie przysłowiowymi „wypadkami przy pracy” czy jednostkowymi
patologiami. Dlatego też podkreślają, że „niewłaściwe jest – tak jak to ujmują podręczniki ekonomii
kształtujące standardową wiedzę większości ekonomistów – przedstawianie jedynie zdrowego (tzn.
efektywnego) funkcjonowania mechanizmów rynkowych i traktowanie patologii ekonomicznych jako
zjawisk związanych jedynie z efektami zewnętrznymi i podziałem dochodów”11. Shiller i Akerlof podkreślają, że ekonomia jest znacznie bardziej złożona niż wynikałoby to ze standardowych wyobrażeń
i eksponują nieuchronność manipulacji oraz oszustw
rynkowych. Stąd też fundamentalną kategorią
w rozważaniach Akerlofa i Shillera jest „równowaga phishingu” (phishing equilibrium), oznaczająca
trwałą, stałą obecność phishingu na rynku, czyli
stałe występowanie okazji do manipulacji i oszustw
rynkowych. Jeżeli ktokolwiek nie wykorzysta rynkowych okazji do osiągania zysków związanych ze
słabościami nabywców, ich niepełnej wiedzy itp.,
z pewnością zrobi to ktoś inny. Wskazuje to na nieuchronność zjawiska manipulacji rynkowej. Teza ta
ilustrowana jest wielce przekonującymi przykładami
z życia codziennego, a także z dziedziny ﬁnansów.
Znajdziemy tu m.in. przykład dotyczący papierów
wartościowych, jakimi są instrumenty pochodne,
derywaty, w tym takie, jak obligacje hipoteczne:
„Nowa ekonomia głosiła mit, że złożone obligacje hipoteczne są tak zaprojektowane, iż eliminują
wszelkie ryzyko. Wysokie oceny jakości tych papierów przyznawane przez agencje ratingowe podtrzymywały ten mit. Dopóki mit ten nie został podważony, łowienie na tę przynętę naiwnych inwestorów
było zajęciem nader opłacalnym”12.

G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., s. 172.
Tamże, s. 199.
11
Tamże, s. 199.
12
Tamże, s. 42-43.
9

10
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wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie informacyjne i narzędzia marketingowe, łącznie
z wszechobecną intensywną reklamą, żerującą na
ludzkich pokusach i słabościach, w tym łatwowierności i niepełnej wiedzy. Istotna jest tu zwłaszcza
asymetria informacyjna, co wyraża się w słabszej
przeważnie orientacji i mniejszym doinformowaniu
kupujących niż sprzedających, oferujących rozmaite
dobra i usługi. Praktyka wykazuje bowiem, że spośród dwóch, wywodzących się jeszcze ze starożytności, prawnych reguł handlu: 1. caveat emptor – niech
się strzeże kupujący i 2. caveat venditor – niech się
strzeże sprzedający, w praktyce, wbrew formalnym
regułom i deklaracjom, w wielu dziedzinach wyraźna
jest dominacja pierwszego wzorca. To wzorzec caveat emptor, w którym ryzyko związane z nabyciem
towaru o innych, niż zakładał kupujący, cechach
całkowicie obciąża właśnie kupującego. Oznacza
to, że nabywa on towar wyłącznie na własne ryzyko,
a sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jego
jakość i następstwa transakcji. Choć formalnie obowiązuje zasada współodpowiedzialności, a w nowoczesnym marketingu i w wielu przedsiębiorstwach
deklarowana jest zasada caveat venditor, zgodnie
z którą za rzetelność i jakość sprzedawanego towaru ponosi odpowiedzialność sprzedający, to
w rzeczywistości rozmaite techniki phishingu,
w tym kruczki prawne, umożliwiają sprzedającym
wyzwolenie się z okowów tej zasady i wykorzystywanie wzorca caveat emptor, co nierzadko zagraża
interesom kupującego i zwiększa jego ryzyko. Shiller i Akerlof konstatują przy tym: „Kiedy kupujemy toster, to nie musimy wczytywać się dokładnie
w szczegółowe warunki umowy (podane zwykle
w karcie gwarancyjnej – przyp. tłum.). Ale jeśli nasz
fundusz emerytalny podpisuje kontrakt inwestycyjny o wartości sięgającej setek milionów, czy nawet
paru miliardów dolarów, to w przypadku straty nie
można liczyć na tolerancję sądu. Zasada caveat
emptor jest zatem ciągle żywa i daje o sobie znać,
szczególnie w sprawach dotyczących rynków ﬁnansowych i w odniesieniu do profesjonalnych inwestorów. A to pozostawia otwartą furtkę do uprawiania
phishingu”9. Zdaniem Shillera i Akerlofa, skoro „ludzie są niedoskonali, to gospodarka

W tym kontekście nowego wymiaru nabierają
tezy Thorsteina Veblena sprzed ponad 100 lat, przedstawione w opublikowanej w 1899 r. Teorii klasy
próżniaczej. Autor ten zwraca uwagę, że „w przypadku przestępstw przynoszących wielką fortunę
przestępcy, kara nie jest tak wysoka ani potępienie
tak znaczne, jakich należałoby oczekiwać w świetle
naiwnie pojmowanego kodeksu moralnego. Złodziej
lub oszust, któremu przestępstwo to umożliwiło
zyskanie wielkiego bogactwa, łatwiej niż drobny
złodziej uniknie rygorystycznego wymiaru sprawiedliwości, a na dodatek, dzięki zdobytemu bogactwu
i ostentacyjnemu wydawaniu swych nielegalnych
dochodów, zyska pewne quantum dobrej reputacji”13.
Akerlof i Shiller sięgają do tych tez, wskazując zarazem na zjawisko „drenażu reputacji”, czyli – mniej
lub bardziej świadomego – podkopywania reputacji
ﬁrmy dla osiągnięcia doraźnych zysków14. Wszystko
to wskazuje równocześnie na inne, niż przedstawia
ekonomia neoklasyczna, spojrzenie na rolę państwa
w gospodarce wolnorynkowej.

Państwo w gospodarce wolnorynkowej

Choć rola państwa w gospodarce, w tym relacje
między państwem a rynkiem, to wciąż jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii we współczesnej
gospodarce, na ogół (z pewnymi wyjątkami) nie są
kwestionowane takie państwowe funkcje, jak regulacyjna, alokacyjna, redystrybucyjna oraz stabilizacyjna. Funkcje te są ze sobą sprzężone. W uproszczeniu
można stwierdzić, że bez należytego porządku regulacyjnego, przesądzającego o jakości i skuteczności prawa, niemożliwe jest efektywne sprawowanie
funkcji alokacyjnej, w której ramach rozstrzygane są
m.in. takie kwestie, jak: zakres sfery publicznej i prywatnej czy zasady kształtowania podaży pieniądza,
bezpieczeństwa publicznego i obronności. Niemożliwa byłaby też w takich warunkach efektywna realizacja funkcji redystrybucyjnej, w tym egzekwowania

ustanowionych podatków jako podstawy wpływów
do budżetu państwa. To z kolei warunkuje należyte
sprawowanie funkcji stabilizacyjnej, czyli działań
państwa na rzecz ograniczania niekorzystnych zjawisk, w tym zwłaszcza recesji w gospodarce. Zakres
i sposób realizacji wymienionych funkcji państwa
charakteryzuje jego model ustrojowy, determinujący
m.in. udział państwa w gospodarce. Urzeczywistniane jest to poprzez wyznaczanie obszarów gospodarki
kształtowanych przez rynek – z jednej strony i państwo – z drugiej. I tu spektrum możliwych rozwiązań
i proporcji w obszarze państwo – rynek jest szerokie:
od etatyzmu z regułą państwa-maksimum począwszy, poprzez neoliberalną deprecjację roli państwa
z zasadą państwa-minimum, aż po anarchistyczny
agoryzm czy minarchizm15. Pomiędzy tymi skrajnymi rozwiązaniami występuje cały szereg pośrednich
modeli o zróżnicowanych proporcjach, opisujących
relację państwo – rynek. Kontrowersje dotyczą nie
tyle (choć także) samych funkcji państwa, co ich wymiaru16.
Wachlarz rozmaitych poglądów i ich odmian na
temat roli państwa jest bardzo szeroki. Koncepcje te są obszernie charakteryzowane w literaturze
przedmiotu, choć do dyskusji na ten temat nierzadko
wkrada się chaos deﬁnicyjny. Pojęcia liberalizmu,
neoliberalizmu oraz ordoliberalizmu są bowiem
bezzasadnie używane jako synonimy i wrzucane do
jednego worka pod hasłem „liberalizm”, w dodatku
bez należytego wyjaśnienia jego treści i zróżnicowanych odmian17. Na to nakłada się błędna interpretacja spuścizny intelektualnego ojca liberalizmu,
Adama Smitha. Jego dzieło z 1776 r. Badania nad
naturą i przyczynami bogactwa narodów ukształtowało teorię i politykę ekonomiczną końca XVIII
i pierwszej połowy XIX stulecia zarówno w Anglii,
jak i na świecie, a przy tym do dziś traktowane jest
jako „biblia liberalizmu”18. W cieniu natomiast pozostaje opublikowana 17 lat wcześniej (w 1759 r.)

T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tłum. J. Frentzel-Zagórska, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008, s. 101.
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., r. 2.
15
J. Osiński (red.), Współczesne państwo jako podmiot publiczny, Oﬁcyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014
oraz J. Osiński (red.), Współczesny matrix?: ﬁkcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, Oﬁcyna Wydawnicza Szkoły
Głównej Handlowej, Warszawa 2015.
16
Szerzej kwestie te przedstawione zostały w: E. Mączyńska, Rola państwa w gospodarce – kontrowersje i ich podłoże, (w:) S. Owsiak
(red.), Państwo a gospodarka, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2017.
17
Szerzej na ten temat: E. Mączyńska, P. Pysz, Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, (w:)
E. Mączyńska, Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2013.
18
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2, wyd. II, tłum. S. Wolff, O. Einfeld, Z. Sadowski, A. Prejbisz,
B. Jasińska, red. J. Drewnowski, E. Lipiński, PWN, Warszawa 2007.
13
14
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powyżej tej proporcji”22. Wskazuje to na uwrażliwienie i ukorzenienie społeczne teorii Adama Smitha,
a tym samym przypisywanie aktywnej roli państwu
w kształtowaniu porządku społeczno-gospodarczego. Dowodzi tego m.in. stwierdzenie, że: „Społeczność może przetrwać, gdy zabraknie dobroczynności, choć nie będzie to dla niej najpomyślniejszy
stan; jednakże przewaga niesprawiedliwości musi
całkowicie [społeczność] zniszczyć (…)”23. Wbrew
temu co pisał Adam Smith, w ekonomii neoklasycznej kwestionowana i marginalizowana jest rola
państwa w gospodarce, co wynika z przyjętego
w tej teorii założenia, iż mechanizm rynkowy i niewidzialna ręka rynku sprawiają, że wszystkie podmioty gospodarcze, wszyscy ludzie zachowują się
w sposób racjonalny jako homo oeconomicus. Przypisywanie rynkowi wyłącznej siły sprawczej gwarantującej racjonalność działań ludzkich wiąże się
z innym interpretacyjnym nadużyciem w odniesieniu do koncepcji Adama Smitha. Myśliciel ten
pisał o „niewidzialnej ręce”, a nie – jak to do dziś
jest często interpretowane – „niewidzialnej ręce rynku”. Potwierdza to następujący cytat: „[Człowiek],
gdy kieruje wytwórczością tak, aby jej produkt posiadał możliwie najwyższą wartość, myśli tylko
o swym i własnym zarobku, a jednak w tym, jak
i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć”24. Tym samym
Smithowski mechanizm niewidzialnej ręki to coś
znacznie więcej niż niewidzialna ręka rynku, to całokształt uwarunkowań nie tylko ekonomicznych,
ale również etycznych, moralnych, kulturowych i innych. Istotną rolę odgrywa zasada sprawiedliwości,
użyteczności społecznej25.
Wszystko to zasadniczo odróżnia teorię Adama
Smitha od jej neoklasycznej i neoliberalnej interpretacji. Stąd też w latach 30. XX wieku krytyczne
opinie na temat ekonomii neoklasycznej formułował
m.in. John M. Keynes, który podkreślał, że w odróżnieniu od założeń ekonomii neoklasycznej, ekonomia jest nauką społeczną, nauką moralną, uwzględniającą system wartości, motywy, oczekiwania

A. Smith, Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petsch, PWN, Warszawa 1989.
T. Kwarciński, Niewidzialna doktryna Adama Smitha, „Zeszyty Naukowe KUL” 2005, z. 1 (189), s. 96–101.
21
F. Lassalle, Das Arbeiter-Programm. Über den besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des
Arbeiterstandes, 12. April 1862, https://www.marxists.org/deutsch/refereb ,[nz/lassalle/1862/04/programm.htm.
22
A. Smith, Badania nad naturą…, t. II, księga V, rozdz. II, cz. II, s. 522.
23
A. Smith, Teoria…, s. 127.
24
Tamże, t. II, księga IV, rozdz. II, s. 40.
25
Tezy te stanowią fragmenty publikacji: E. Mączyńska, Rola państwa…, wyd. cyt.
19
20
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praca pt. Teoria uczuć moralnych, wskazująca na
wrażliwość jej autora na kwestie sprawiedliwości
społecznej, etykę i dobro ogółu19. W obydwu tych
dziełach Adam Smith warunkował poprawne działanie mechanizmu „niewidzialnej ręki” od spełnienia
wymogu sprawiedliwości społecznej20.
Począwszy od drugiej połowy XX wieku teoria
Adama Smitha stała się kanwą dla rozwoju ekonomii
neoklasycznej. Z kolei na jej podstawie ukształtowała się doktryna neoliberalna, która święciła triumfy
począwszy od lat 70. XX wieku aż po kryzys 2007–
2008 r. Jednak zarówno ekonomię neoklasyczną, jak
i neoliberalizm charakteryzują nieprawidłowości
w interpretowaniu teorii Adama Smitha, choć z deﬁnicji i nazwy stanowią jej kontynuację. Nieprawidłowości te dotyczą zarówno roli państwa, jak i roli
rynku. Wbrew poglądom Adama Smitha, w ekonomii neoklasycznej przypisano mu tezę o państwie
w roli stróża nocnego, czyli państwie, którego rola
jest pasywna, sprowadzona do absolutnego minimum. Jednak w żadnym z dzieł Adama Smitha nie
występuje takie sformułowanie. Przeciwnie, wiele
twierdzeń tego myśliciela świadczy o docenianiu
przez niego roli i rangi państwa, m.in. w pełnieniu
usług publicznych, w tym edukacyjnych i realizowaniu świadczeń społecznych łagodzących nierówności oraz ubóstwo. Natomiast niesłusznie przypisywane Adamowi Smithowi sformułowanie „państwo
w roli stróża nocnego” (Nachtwächterstaat) – pochodzi od niemieckiego socjalisty Ferdinanda Lassalla, który posłużył się tym terminem w 1862 r.
podczas wiecu w Berlinie. Przestrzegał wówczas, że
gdy państwo sprowadzane jest jedynie do roli stróża
nocnego, to jego cała funkcja ogranicza się do zapobiegania rozbojom i włamaniom. Gdyby zatem nie
było rabusiów i złodziei, państwo byłoby całkowicie zbędne21. Takiemu pojmowaniu roli państwa zaprzecza wiele tez Adama Smitha. Świadczy o tym
chociażby fakt, że myśliciel ten wskazywał na redystrybucyjną rolę państwa, opowiadając się za progresją podatkową: „Nie jest rzeczą nierozsądną, aby
bogaci uczestniczyli w publicznych wydatkach nie
tylko proporcjonalnie do swych dochodów, ale nieco

i psychologiczne niepewności ludzi. Wszystko to
w ekonomii neoklasycznej jest ignorowane. W tym
kontekście Keynes zwracał uwagę na „przepaść
między wnioskami teorii ekonomicznej a wnioskami
płynącymi ze zdrowego rozsądku”26.
Koresponduje to z tezami Akerlofa i Shillera, którzy przedstawiając nieprawidłowości wolnego rynku, wskazują zarazem na konieczność
działań umożliwiających ochronę ludzi przed
oszustwami rynkowymi, przy czym walkę z nimi metaforycznie porównują z walką organizmu ludzkiego
z chorobą nowotworową. Wskazują na niezbywalną
i niezbędną rolę państwa w korygowaniu słabości rynkowych, przeciwstawiając się zarazem sprowadzaniu państwa jedynie do roli stróża nocnego. Zdaniem
tych autorów, „państwo musi zwalczać nieuczciwe
praktyki handlowe, regulować funkcjonowanie różnych rynków i chronić konsumentów przed pazernością monopoli”27. Powinno także chronić przed innymi negatywnymi zjawiskami, takimi jak erozja dóbr
publicznych, bezrobocie, inﬂacja, dewastacja środowiska naturalnego, nierówności społeczne, w tym
w sferze edukacji, ochrony zdrowia, dostępu do
prawa itp. Fundamentalne znaczenie mają przy tym
działania oraz regulacje na rzecz efektywnego okiełznania mechanizmu wolnorynkowego i podporządkowania go interesom całej gospodarki i interesom
społecznym. Podobnie jak w książce Shillera Finanse a dobrobyt społeczny, także w publikacji Phishing
for Phools jej autorzy wskazują, że wolny rynek
trzeba nieustannie humanizować, uczłowieczać.
Jak zauważa Robert H. Wade z London School of
Economics, „Akerlof i Shiller rozszerzają standardową teorię «zawodności rynku», która mówi o potrzebie interwencji państwa w przypadkach, kiedy sam
mechanizm rynkowy zawodzi. Pokazują oni, że mechanizm rynkowy zawodzi nie tylko z powodu istnienia efektów zewnętrznych i niesprawiedliwego podziału dochodów, lecz także z uwagi na powszechne
występowanie zjawiska zwanego «phishingiem» (to
jest szukania okazji do zysku za pomocą manipulacji
lub oszustwa). Wskazują przy tym na konieczność
opracowania nowego paradygmatu, który zastąpiłby
zasadę kontroli rynku przez kapitał (po części za po-

mocą «phishingu») zasadą kontroli działań kapitału
(m.in. poprzez wskazane metody ograniczania tego
zjawiska)”28. Shiller i Akerlof wspierają swe tezy
szeregiem rozmaitych fascynujących, barwnych metafor i odniesień do różnorodnych sfer życia ludzkiego, wyżywienia, sportu, muzyki, transportu, medycyny, lobbingu, czyli dziedzin, z którymi wcześniej
czy później styka się każdy człowiek. Obﬁtość owych
metafor oraz poruszających opisów przypadków
z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych, wzmacnia racje autorów. Przykłady te dotyczą przede wszystkim
USA, ale zachowują uniwersalność, przystając także
do innych krajów i rynków.
Zdaniem Akerlofa i Shillera, przeciwdziałanie
phishingowi to zadanie, które nigdy nie ma końca. Choć przeważnie nie skutkuje całkowitym ﬁaskiem, to zarazem często nie kończy się pełnym
sukcesem. Ale – zdaniem autorów książki – tylko
przeciwdziałając phishingowi można budować lepszy i bardziej harmonijny świat. Akerlof i Shiller są
przekonani o konieczności takiego przeciwdziałania
i przekonująco dowodzą swoich racji, podpowiadając, w jaki sposób w warunkach demokracji można
pogodzić wolny rynek z podstawowymi wartościami
ludzkimi i etyką. Autorzy ci udowadniają zarazem
niezbywalność roli państwa w przeciwdziałaniu dysfunkcjom wolnego rynku oraz nieodłącznym dla niego manipulacjom i oszustwom. Wbrew neoliberalnej
koncepcji marginalizacji roli państwa, wskazują na
niezbywalną jego aktywną rolę, przede wszystkim
ze względu na trwałą cechę wolnego rynku, jaką
jest phishing. Wskazują tym samym na konieczność
nowego wzorca teoretycznego w stosunku do neoklasycznej ekonomii i doktryny neoliberalnej oraz
przedstawiają zręby takiego wzorca w kontekście
phishingu.
Stawiane przez Akerlofa i Shillera tezy wpisują się w jeden z głównych nurtów współczesnego
dyskursu na temat roli państwa w zglobalizowanej
i wciąż globalizującej się gospodarce. Jest to (obok
nurtu kwestionującego potrzebę i skuteczność aktywnej roli państwa w warunkach gospodarki globalnej)29 nurt wskazujący, że współczesne przemiany

J.M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, tłum. M. Kalecki, S. Rączkowski, PWN, Warszawa 2003, s. 316.
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., s. 198.
28
G.A. Akerlof, R.J. Shiller, wyd. cyt., tylna okładka książki.
29
Szersze przedstawienie tej kwestii przekracza ramy artykułu. Problematyka ta szczegółowo prezentowana jest m.in. w książce
J. Wilkina pt. Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2016.
26
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wspólnie z A.K. Koźmińskim, uwzględniającej
nastające współcześnie ryzyko nacjonalizmu36.

Zakończenie
Kierunki rozwiązań wyznaczających rolę państwa
w warunkach wolnorynkowego modelu gospodarki,
choć intensywnie dyskutowane, wciąż pozostają
w sferze pytań otwartych i niedodeﬁniowań. Stąd
potrzeba nieustannych badań i analiz tej problematyki. Obnażanie immanentnych sprzeczności systemu
rynkowego sprzyja przeciwdziałaniu im, a zarazem
służy kompleksowemu identyﬁkowaniu obszarów,
w których niezbędna jest aktywna rola państwa.
Sprzyja też przełamywaniu rozmaitych szkodliwych
dla rozwoju społeczno-gospodarczego stereotypów
na temat istoty i cech wolnego rynku oraz przełamywaniu stereotypów i schematyzmów w pojmowaniu
roli państwa w gospodarce rynkowej.
Analizy przedstawiane przez Akerlofa i Shillera
stanowią właśnie przejaw takiego niestandardowego podejścia do teorii ekonomii i funkcjonowania
rynku. Zarazem analizy te wpisują się w toczący
się na gruncie polskim dyskurs na temat ekonomii
przyszłości i nowego pragmatyzmu, zorientowanego na kreowanie warunków harmonijnego rozwoju
społeczno-gospodarczego, neutralizującego wynaturzenia wolnego rynku.
W tym kontekście dyskurs na temat roli państwa trafnie syntetyzuje J. Wilkin: „Wbrew niektórym oczekiwaniom, globalizacja nie zmniejszyła
roli państwa, a nawet wzmocniła jego znaczenie
i poszerzyła zakres jego funkcji”37. Charakteryzowany przez Akerlofa i Shillera syndrom Phishing for
Phools potwierdza ten poszerzający się zakres niezbywalnych funkcji i aktywności państwa, co związane jest z zawodnością mechanizmu wolnego rynku
i nieodłącznymi dla niego elementami manipulacji
i oszustw.

30
F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, tłum. J. Serwański, Rebis, Poznań 2005; E. Phelps,
Rynek w cuglach. E. Phelps w rozmowie z Jackiem Żakowskim, „Polityka” – Niezbędnik Inteligenta, 14 października 2008 http://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/270751,1,rozmowa-z-noblista-edmundem-phelpsem.read oraz E. Phelps, Praca za płacę. Jak
sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać, tłum. P. Nowak, Kurhaus Publishing,
Warszawa 2013; G.W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013; J. Wilkin,
Instytucjonalne…, wyd. cyt.
31
E. Phelps, Rynek w cuglach, wyd. cyt.
32
G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 243.
33
Tamże.
34
Tamże.
35
G.W. Kołodko, Dokąd zmierza świat, wyd. cyt. oraz M. Bałtowski, Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza
W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
36
G.W. Kołodko, A.K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.
37
J. Wilkin, Instytucjonalne…, wyd. cyt., s. 232.
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w gospodarce i wyzwania, jakie przynosi rewolucja cyfrowa (przy braku lub niesprawności ponadnarodowych instytucji regulacji i koordynacji
procesów globalizacji), to czynniki sprawiające,
że zwiększa się przestrzeń dla aktywności państwa
w gospodarce i wzrasta zapotrzebowanie na taką
aktywność. W nurt ten wpisują się m.in. publikacje
F. Fukuyamy, noblisty E. Phelpsa, J. Wilkina i G.W.
Kołodki30. Phelps stwierdza wręcz: „Jeżeli mówię,
że nie wierzę w wolny rynek i że opowiadam się za
interwencją rządową, to właśnie dlatego, że rynek
pozostawiony sam sobie tworzy takie niebezpieczne zjawiska, które z czasem produkują groźne dla
wszystkich kryzysy”31.
Koresponduje to z prezentowaną w wielu dziełach
Grzegorza W. Kołodki tezą, że „Ograniczanie roli
państwa i osłabianie jego pozycji w ekonomicznej
grze (…) w sposób wyraźny nie sprzyja wzrostowi
gospodarczemu (…)32. Kołodko podkreśla zarazem,
że „nieprawdziwa jest odwrotna supozycja, jakoby
zwiększanie roli państwa i wzmacnianie jego pozycji
w ekonomicznej grze sprzyjało wzrostowi gospodarczemu”33. Zatem „państwo nie ma być ani «małe»,
ani «duże», tylko «sprawne». Podobnie naiwnością
jest postulowanie państwa «taniego». Tani może być
barszcz, ale nie państwo. Ono ma być «efektywne»,
czyli dostarczać swemu społeczeństwu nieodzownej mu do funkcjonowania i rozwoju masy dóbr
publicznych o określonej jakości”34. G.W. Kołodko
wskazujе na potrzebę wzbogacania teorii ekonomicznej o koncepcję nowego pragmatyzmu, ukierunkowaną na przeciwdziałanie dysfunkcjom współczesnej gospodarki i na kształtowanie warunków
trwałego rozwoju, godzącego cele społeczno-gospodarcze, społeczne i ekologiczne35. Koncepcja ta, zdecydowanie przeciwstawiana doktrynie neoliberalnej,
została wsparta dodatkową argumentacją w najnowszej publikacji na ten temat, napisanej

Nowość Wydawnictwa PTE

Trudno nie być
frajerem

George A. Akerlof jest emerytowanym
profesorem ekonomii Uniwersytetu Kalifornijskiego, pracującym obecnie na Uniwersytecie Georgetown. Nagrodę Banku Szwecji
im. Alfreda Nobla otrzymał w 2001 r. (razem
z M. Spencem i J.E. Stiglitzem) za analizę rynków cechujących się asymetrią informacji.
Robert J. Shiller jest profesorem ekonomii
na Uniwersytecie Yale. Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla otrzymał w 2013 r. (razem z L. Hansenem i E. Famą) za empiryczną
analizę cen aktywów.

56

Biuletyn PTE nr 3(78) sierpień 2017

Książka ta (ang. tytuł: Phishing for Phools. The Economics of Manipulation and Deception)
on), powstała na
kanwie wykładów i seminariów prowadzonych przez
obu autorów, zawiera bogatą dokumentację ilustrującą powszechne występowanie we współczesnym
systemie rynkowym zjawiska zwanego przez autorów
phishingiem, oznaczającego różne formy manipulacji
i oszustwa, oraz próbę objaśnienia jego mechanizmów
i skutków. Do wyjaśnienia tego zjawiska autorzy wykorzystują aparaturę pojęciową ekonomii behawioralnej
i psychologii społecznej.
Termin phishing został zapożyczony z języka internetowego, w którym oznacza różne oszustwa internetowe (np. przechwycenie lub wyłudzenie danych osobowych i informacji ﬁnansowych, dotyczących innego
użytkownika komputera, w celu ich wykorzystania
do przestępczych płatności). W książce termin ten
używany jest w szerszym znaczeniu, choć także zahaczającym o manipulację lub oszustwo. Tutaj chodzi
bowiem o nakłanianie ludzi do podejmowania decyzji
niezgodnych z ich własnym interesem, lecz korzystnych dla manipulanta lub jego mocodawców.
Manipulacja ta wspierana jest całym arsenałem metod i środków stosowanych w marketingu, a przede
wszystkim intensywną reklamą, sugestią i propagandą,
przy wykorzystaniu ludzkich słabości, łatwowierności
i ograniczonej wiedzy. Autorzy opisują liczne przykłady obecności tego zjawiska w różnych dziedzinach
życia społeczno-gospodarczego, a nawet w sferze polityki, podkreślając jego negatywny wpływ na życie
ludzi, dobrobyt i rozwój gospodarczy. Większość tych
przykładów dotyczy bezpośrednio USA, ale podobne
sytuacje można znaleźć w każdym innym kraju. Zasługą
autorów jest pokazanie powszechności zjawiska we
współczesnej gospodarce rynkowej oraz konieczności
kontroli i regulacji rynku przez właściwe organy państwowe w celu ograniczenia jego skali phishingu i łagodzenia negatywnych skutków. Sam mechanizm rynkowy
nie jest bowiem w stanie uporać się z tym problemem.
Polskie wydanie książki, przygotowane przez Zbigniewa Matkowskiego, zostało opatrzone dodatkowymi
przypisami tłumacza, zawierającymi objaśnienia trudniejszych terminów oraz pewne komentarze ułatwiające lekturę. Książkę zamyka obszerna bibliograﬁa, indeks
cytowanych nazwisk oraz rozbudowany indeks rzeczowy. Jest ona napisana przystępnym językiem i adresowana do szerokiego grona czytelników, ale szczególnie
powinna zainteresować ekonomistów i polityków.

CZĘŚĆ I. OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

TEMAT PRZEWODNI XXXI OWE

Wyzwania i dylematy
współczesnych
rynków pracy
Eugeniusz Kwiatkowski

1. Wstęp
Rynek pracy funkcjonuje w gospodarce obok takich, jak rynek produktów, pieniężny czy też rynek
kapitałowy. To na nim zachodzą ważne zjawiska
i procesy wpływające na sytuację pracowników
i pracodawców. Pracownicy sprzedają swoje usługi
pracy, potwierdzając tym samym posiadane kwaliﬁkacje i umiejętności. Pracodawcy kupują te usługi,
wykorzystując je w prowadzonej działalności. W rezultacie decyzji pracodawców i pracowników ustalane są rozmiary transakcji dotyczące wymiany usług
pracy, decydujące o rozmiarach zatrudnienia i bezrobocia, a także ceny tych usług, tj. płace, które mają
zasadnicze znaczenie dla dochodów pracowników
i ich poziomu życia oraz dla kosztów działalności
podjętej przez pracodawców i osiąganych zysków. To
właśnie z powyższych względów sytuacja na rynku
pracy zawsze przyciąga uwagę szerokiej opinii publicznej. Sytuacja na rynku pracy, a w szczególności
kształtowanie się zatrudnienia, bezrobocia i płac, zależy od szeregu różnorodnych zjawisk o charakterze
ekonomicznym, społecznym, a nawet politycznym,
od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, krótkoi długookresowych, pochodzących ze sfery realnej,

jak również instytucjonalnej. Dotyczą one nie tylko
uwarunkowań związanych ściśle z rynkiem pracy,
ale również czynników charakterystycznych dla innych rynków. Gospodarka jest bowiem systemem
naczyń połączonych, w którym jedna część zależna
jest od zjawisk i procesów zachodzących w innych.
Można powiedzieć, że na rynku pracy uwidacznia
się w sposób syntetyczny kondycja całej gospodarki. Zauważmy ponadto, że wszystkie wymienione
wyżej czynniki determinujące podlegają mniej lub
bardziej dynamicznym zmianom. Nic więc dziwnego, że sytuacja na rynkach pracy często ewoluuje.
Zmieniają się w związku z tym także kluczowe problemy i wyzwania, na których skupimy się w dalszej
części rozważań.

2. Tendencje na rynkach pracy
Przyjrzyjmy się wobec tego najpierw sytuacji
na współczesnych rynkach pracy, a w szczególności
na polskim, gdyż to ona przede wszystkim decyduje
o charakterze wyzwań przed nim stojących. Gdy
ekonomiści podejmują próbę syntetycznej oceny
sytuacji na rynku pracy, to zazwyczaj posługują się
wskaźnikiem stopy bezrobocia, ukazującym procen-
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Tabela 1. Stopa bezrobocia w Polsce i innych krajach w 2016 r. (w % ludności aktywnej zawodowo)
Kraj

Stopa bezrobocia

Kraj

Stopa bezrobocia

Austria

6,0

Norwegia

4,7

Belgia

7,8

Polska

6,2

Bułgaria

7,6

Portugalia

Finlandia

8,8

Czechy

11,2
4,0

Francja

10,1

Słowacja

9,6

Grecja

23,6

Stany Zjednoczone

4,9

Hiszpania

19,6

Węgry

5,1

Japonia

3,1

Włochy

Litwa

7,9

UE 28

Niemcy

4,1

Strefa euro

11,7
8,5
10,0

Źródło: Baza danych Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en, (data dostępu: 201706-27)

towy udział osób bezrobotnych w grupie aktywnych
zawodowo, czyli łącznie pracujących i bezrobotnych. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż wskaźnik
ten określa, w jakim stopniu zasoby pracy nie są
ekonomicznie wykorzystane. Wysoka stopa bezrobocia zazwyczaj wskazuje na to, że popyt na pracowników zgłaszany w gospodarce jest zbyt mały
w porównaniu z liczbą osób zdolnych i gotowych
do pracy, tj. podażą pracy. Trzeba jednak zauważyć,
że bezrobocie może również wystąpić w wypadku
zrównania globalnego popytu na pracę i globalnej
podaży pracy, jeśli struktura zawodowo-kwaliﬁkacyjna i przestrzenna osób gotowych do pracy nie
odpowiada analogicznej strukturze popytu na pracę.
Mamy wtedy do czynienia z występowaniem bezrobocia równowagi, określanego często mianem bezrobocia naturalnego, obejmującego przede wszystkim bezrobocie strukturalne i frykcyjne1.
W Tabeli 1 zamieszczono dane o stopach bezrobocia w wybranych krajach w 2016 r. Widać w niej
silne zróżnicowanie wskaźników, znamionujące zasadniczo odmienne stany rynku pracy w badanych
krajach. Wyodrębnić można grupę państw o stosunkowo dobrej sytuacji na rynku pracy ze względu na
stopę bezrobocia (Japonię, Czechy, Niemcy, Norwegię i Stany Zjednoczone) oraz grupę, gdzie sytuacja
jest bardzo niekorzystna (obejmującą przede wszystkim Grecję i Hiszpanię, a także Włochy i Portugalię). Polska znalazła się w gronie krajów z relatywnie
niską stopą bezrobocia, znacznie niższą od średniej

stopy w krajach strefy euro i całej Unii Europejskiej.
Nie zawsze jednak tak było.
Na Wykresie 1 pokazano tendencje zmian stóp
bezrobocia w Polsce w latach 1995–2016. Wynika
z niego, że w badanym okresie występowały silne
wahania wskaźników: okresy wzrostowe przeplatały się ze spadkowymi, zaś poziom najwyższy (20%)
stopy bezrobocia osiągnęły w 2002 r. Niski wskaźnik stopy bezrobocia w 2016 r. był wynikiem tendencji spadkowej wskaźnika zapoczątkowanej w 2014 r.
Wykres 1 pokazuje ponadto, że poziomy stóp bezrobocia zależą znacząco od sposobu jego pomiaru.
Na wykresie zaznaczono, z jednej strony, wskaźniki
skalkulowane na podstawie rejestracji bezrobotnych
w urzędach pracy, zaś z drugiej – wskaźniki oparte
na badaniach ankietowych reprezentacyjnej próby
ludności, tzw. badaniach BAEL, w których rejestracja przez urzędy pracy nie jest warunkiem zaliczenia
osób do grupy bezrobotnych. Jak widać, metody te
dają nieco inne wyniki. Od pewnego czasu wskaźniki oparte na rejestracji są o 2–3 punkty procentowe
wyższe od wskaźników BAEL. Sugeruje to, że część
zarejestrowanych bezrobotnych w istocie rzeczy nie
jest zainteresowana znalezieniem pracy, natomiast
rejestruje się w urzędach pracy z innych powodów
(z chęci otrzymania zasiłków dla bezrobotnych, zagwarantowania sobie ubezpieczenia zdrowotnego
czy też uczestnictwa w programach oferowanych
przez urzędy pracy, gdyż rejestracja w nich jest tego
niezbędnym warunkiem).

Szerzej na temat różnych typów bezrobocia zob. E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.
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Wykres 1. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1995–2016
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Źródło: Statystyki strukturalne maj 2017, Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane [data dostępu: 2017-06-27]; Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/, [data dostępu:
2017-06-27] oraz K. Saczuk, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych, „Materiały i Studia NBP”, nr 301

Choć stopa bezrobocia jest ważnym wskaźnikiem
oceny sytuacji na rynku pracy, to jednak nie jest to
wskaźnik jedyny. Z punktu widzenia wytwarzania
PKB i analizy wzrostu gospodarczego ważna jest nie
tyle liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia, ile liczba pracujących, gdyż to właśnie pracownicy przyczyniają się bezpośrednio do tworzenia PKB. Dlatego też przy ocenie sytuacji na rynku pracy warto
wykorzystać również wskaźnik zatrudnienia, będący
procentowym udziałem liczby pracujących w liczbie osób w wieku produkcyjnym (bądź też w liczbie
osób określonych nieco innymi przedziałami wieku).
Odpowiednie dane dotyczące Polski i Unii Europejskiej zamieszczono w Tabeli 2.

Z Tabeli 2 wynika, że wskaźniki zatrudnienia są
w Polsce znacząco niższe niż średnio w krajach
EU 28 i EU 15 i to niezależnie od tego, czy są one
obliczane dla grupy wiekowej 15–64 lat, czy też grupy wiekowej 20–64 lat. Warto zauważyć, że relacje
między Polską a EU 28 w zakresie wskaźników stóp
bezrobocia były odwrotne (por. Tabela 1). Okazuje
się więc, że nie zawsze niska stopa bezrobocia wiąże się z wysokim wskaźnikiem zatrudnienia, zaś
wysoka stopa bezrobocia z niskim wskaźnikiem zatrudnienia. Dodatkowych argumentów na rzecz tej
obserwacji dostarczają dane o wskaźnikach zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej zamieszczone
w Tabeli 3.

Tabela 2. Wskaźniki zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2010 i 2015 (w %)
WYSZCZEGÓLNIENIE

POLSKA

EU 15

EU 28

Wskaźnik (15–64 lat)
2010

58,9

65,4

64,1

2015

62,9

66,1

65,6

Wskaźnik (20–64 lat)
2010

64,3

69,6

68,6

2015

67,8

70,5

70,0

Źródło: Aktywność ekonomiczna Polski, I kwartał 2016, GUS, Warszawa 2016, s.99
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Tabela 3. Wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat w krajach UE w latach 2010 i 2016 (w %)
Kraj

2010

2016

Austria

73,9

74,8

Belgia

67,6

Bułgaria
Czechy

Kraj

2010

2016

Litwa

64,3

75,2

67,7

Niemcy

75,0

78,7

64,7

67,7

Polska

64,3

69,3

70,4

76,7

Portugalia

70,3

70,6

Dania

75,8

77,4

Rumunia

64,8

66,3

Finlandia

73,0

73,4

Słowacja

64,6

69,8

Francja

69,3

70,0

Szwecja

78,1

81,2

Grecja

63,8

56,2

Węgry

59,9

71,5

Hiszpania

62,8

63,9

Włochy

61,0

61,6

Holandia

76,8

77,1

UE 28

68,6

71,0

Źródło: Eurostat’s Database, http://ec.europa.eu/eurostat

Dane przedstawione w Tabeli 3 nasuwają kilka
wniosków. Po pierwsze, w latach 2010–2016 wystąpiły w krajach UE tendencje do wzrostu wskaźników
zatrudnienia, z wyjątkiem Grecji, gdzie wskaźnik
ten znacząco spadł (tendencja wzrostowa miała również miejsce w Polsce). Po drugie, w 2016 r. miało
miejsce silne zróżnicowanie wskaźników zatrudnienia w krajach UE (od 56,2% w Grecji do 81,2%
w Szwecji). Po trzecie, zestawiając te dane z danymi
Tabeli 1, można zauważyć przykłady krajów o zbliżonych wskaźnikach zatrudnienia (np. Portugalia
i Węgry), w których stopy bezrobocia są zasadniczo odmienne. I analogicznie, mamy przypadki krajów o zbliżonych stopach bezrobocia (np. Polska
i Austria), w których wskaźniki zatrudnienia kształtują się zasadniczo odmiennie. Obserwacje te wskazują, że ocena sytuacji na rynku pracy wyłącznie
na podstawie stopy bezrobocia może prowadzić do
błędnych wniosków. Pełniejsza ocena tej sytuacji
wymaga uwzględnienia szerszego spektrum wskaźników, w tym m.in. wskaźnika zatrudnienia.
Z przedstawionych danych wynika, że ocena
polskiego rynku pracy nie może być jednoznacznie
pozytywna. Choć trzeba ją ocenić pozytywnie ze
względu na relatywnie niską stopę bezrobocia, to
jednak biorąc pod uwagę wskaźniki zatrudnienia,
sytuacja nie wygląda tak korzystnie. Oceny te nie
mogą pozostać bez znaczenia dla identyﬁkacji głównych wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracy. Zwrócimy uwagę na niektóre z nich.
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3. Niepokojące tendencje po podażowej
stronie rynku pracy
Podaż pracy należy do kategorii rynku pracy
o ważnym znaczeniu ekonomicznym. Jej rozmiary wpływają nie tylko na możliwości wytwarzania
produkcji, zaś wzrost tych rozmiarów na dynamikę
długofalowego wzrostu gospodarczego, ale również na stabilność ﬁnansów publicznych i systemów
emerytalnych. Wzrost rozmiarów podaży pracy,
a w szczególności ich rosnący udział w ogólnej
liczbie ludności kraju, stwarzają większy potencjał
rozwojowy gospodarki oraz poprawiają stabilność
ﬁnansów publicznych i systemów emerytalnych.
Odwrotne tendencje w tym zakresie mogą prowadzić
do szeregu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych
i społecznych. W ostatnim czasie zaznaczyły się właśnie w wielu krajach europejskich, w tym również
w Polsce, procesy oddziałujące negatywnie na rozmiary podaży pracy i ich rolę w strukturze ludności.
Są one związane z trendami demograﬁcznymi oraz
procesami migracyjnymi. Przyjrzyjmy się im bliżej.
Charakterystyczną cechą trendów demograﬁcznych występujących w ostatnich dekadach jest osłabienie dynamiki wzrostu liczby ludności, a nawet jej
absolutny spadek. Tendencje takie wystąpiły w wielu
krajach europejskich, w tym również w Polsce, gdzie
w ostatnim ćwierćwieczu nastąpiła właściwie stabilizacja liczby ludności na poziomie przekraczającym
nieco 38 mln osób, zaś od 2014 r. obserwuje się
nawet jej spadek.

czy o starzeniu się społeczeństw w Europie. Proces
ten wystąpił również w Polsce, choć warto zauważyć, że wskaźnik udziału ludności 65+ w 2015 r. należał do najniższych (niższy był tylko na Słowacji).
Zarysowane powyżej tendencje występują we
wszystkich krajach europejskich. Jednakże sytuacja
demograﬁczna poszczególnych państw jest silnie
zróżnicowana ze względu na zróżnicowane salda migracji zagranicznych ludności. W wysoko rozwiniętych krajach europejskich tendencje depopulacyjne
są łagodzone bądź całkowicie neutralizowane przez
dodatnie salda migracji zagranicznych (występują
one, gdy napływ migracyjny ludności do kraju przewyższa odpływ migracyjny). Odmienna sytuacja
występuje natomiast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce, w których
charakterystyczne są duże odpływy migracyjne ludności i wysokie ujemne salda migracji zagranicznych. Potwierdzają to dane przedstawione na Wykresie 2, pokazującym rozmiary emigracji czasowej
z Polski po wejściu do Unii Europejskiej. Specyﬁka
sytuacji demograﬁcznej Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej polega właśnie na tym, że
współwystępują tutaj: niska dzietność, wydłużanie
okresu życia oraz wysokie odpływy migracyjne, które w rezultacie prowadzą do negatywnych tendencji

Tabela 4. Udział ludności w wieku 65+ w ogólnej liczbie ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej
w latach 2005–2015 (w %)
Kraj

2005

2015

Belgia

17,2

18,0

Bułgaria

17,4

Czechy

14,1

Dania

Kraj

2005

2015

Węgry

15,6

17,9

20,0

Holandia

14,0

17,8

17,8

Austria

15,9

18,5

15,0

18,6

Polska

13,1

15,4

Niemcy

18,6

21,0

Portugalia

17,2

20,3

Grecja

18,3

20,9

Rumunia

14,2

17,0

Hiszpania

16,6

18,5

Słowacja

11,7

14,0

Francja

16,3

18,4

Finlandia

15,9

19,9

Włochy

19,5

21,7

Szwecja

17,2

19,6

Litwa

15,8

18,7

UE 28

16,6

18,9

Źródło: Eurostat on-line: http://ec.europa.eu/eurostat

Zob. I. Kotowska, Kilka słów o zmianie demograﬁcznej w Polsce w kontekście przemian demograﬁcznych Europy, Biuletyn PTE,
„Forum Myśli Strategicznej”, czerwiec 2015, nr 2(69).
3
„Rocznik Demograﬁczny” 2015, GUS, Warszawa.
4
I. Kotowska, wyd. cyt.

2
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Demografowie upatrują przyczyn tych tendencji
w dwóch procesach2. Po pierwsze, są one związane
z długofalowym trendem wydłużania się życia ludzkiego wskutek spadku umieralności. Na przykład,
o ile w Polsce przeciętna liczba lat dalszego trwania
życia wynosiła dla chłopców urodzonych w 1970 r.
66,6 lat, zaś dla dziewcząt 73,3 lat, to dla urodzonych w 2014 r. okresy te wynosiły odpowiednio
73,7 lat i 81,6 lat3. Po drugie, są one związane ze
spadkiem dzietności, w szeregu przypadków poniżej
poziomu zapewniającego prostą zastępowalność pokoleń. Polska należy do grupy krajów europejskich
o najniższej dzietności, gdzie przeciętny wskaźnik
liczby dzieci na kobietę w wieku 15–49 lat kształtuje się poniżej 1,354. Rezultatem powyższych procesów są tendencje do starzenia się ludności i zmiany
w strukturze ludności według wieku, które nie pozostają bez znaczenia dla kształtowania się potencjalnych zasobów pracy. Maleją wskaźniki udziałów
ludzi młodych w ogólnej populacji oraz zwiększają
się udziały ludzi starszych. W Tabeli 4 zamieszczono
wskaźniki udziałów ludności w wieku 65 lat i więcej w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach
2005 i 2015. Wynika z niej, że w analizowanym
okresie we wszystkich badanych państwach wzrosły
udziały ludności 65+ w ogólnej populacji, co świad-

Wykres 2. Rozmiary emigracji czasowej z Polski w latach 2004–2015 (w tys. osób)
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Źródło: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015, Warszawa 2016,
strona internetowa GUS: www. stat.gov.pl [09.10.2016]

Tabela 5. Wariantowe projekcje podaży pracy w Polsce na lata 2020–2050 (w tys. osób)
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wariant A

18795,5

18341,4

17781,3

17628,9

17378,3

16944,0

15915,1

Wariant B

17546,4

16856,8

16558,2

15950,8

15042,8

13887,8

12768,7

Różnica (A–B)

1249,1

1484,6

1223,1

1678,1

2335,5

3056,2

3146,4

Wyszczególnienie
Wariant 1

Wariant 2
Wariant A

18258,5

17817,4

17273,3

17125,3

16881,8

16459,9

15460,4

Wariant B

17045,1

16375,2

16085,1

15495,1

14613,0

13491,0

12403,9

Różnica (A–B)

1213,4

1442,2

1188,2

1630,2

2268,8

2968,9

3056,5

Wariant A

16674,0

16164,9

16026,3

15798,5

15403,7

14468,3

13333,4

Wariant B

15951,3

15324,3

15052,9

14500,8

13675,3

12625,3

11607,9

722,7

840,6

973,4

1297,7

1728,4

1843

1725,5

Wariant 3

Różnica (A–B)

Wariant A – wiek produkcyjny kobiet i mężczyzn 18–66 lat
Wariant B – wiek produkcyjny: kobiety 18–59 lat; mężczyźni: 18–64 lat
Wariant 1 – współczynnik aktywności zawodowej = 77%
Wariant 2 – współczynnik aktywności zawodowej = 74,8%
Wariant 3 – współczynnik aktywności zawodowej = 70%
Źródło: E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Podaż pracy w Polsce – tendencje dotychczasowe i prognozy na przyszłość,
maszynopis, 2017.
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jednak o ponad 3 mln osób mniejszy, gdyby przyjęto wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w wysokości
67 lat. Przedstawione tendencje dotychczasowe i projekcje na przyszłość w Polsce muszą budzić niepokój
i rodzić pytania o możliwości i sposoby ich zahamowania czy choćby złagodzenia. Nie wchodząc
w większą dyskusję nad tymi kwestiami, warto
wskazać na podstawowe pożądane kierunki działań
w tym zakresie. Po pierwsze, konieczna jest szeroka i aktywna polityka prorodzinna państwa (m.in.
umacnianie wartości rodziny i dziecka w młodym
pokoleniu, wspieranie rodzin w ponoszeniu kosztów
wychowania dzieci, tworzenie warunków sprzyjających samodzielności ekonomicznej młodych ludzi,
wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego dla młodych, zwiększanie możliwości rodzin
w zakresie korzystania ze żłobków i przedszkoli).
Po drugie, pożądane byłoby oczywiście zahamowanie emigracji zarobkowej, ale w obecnych realiach
ekonomicznych jest to niezmiernie trudne. Polityka
państwa winna raczej skoncentrować się na stymulowaniu emigrantów do powrotu z zagranicy poprzez
tworzenie sprzyjających do tego warunków. Po trzecie, liberalizacja polityki imigracyjnej mogłaby odegrać pewną rolę, ale trzeba wskazać również na jej
ograniczoną skuteczność w związku z traktowaniem
przez imigrantów Polski jako kraju tranzytowego.

4. Problem niskich wskaźników
zatrudnienia
Wcześniej (w części 2) zwrócono już uwagę na
stosunkowo niskie wskaźniki zatrudnienia w Polsce
w porównaniu ze średnimi wskaźnikami w Unii
Europejskiej, i to w sytuacji znacząco niższych
w Polsce stóp bezrobocia. Przyjrzyjmy się bliżej tej
kwestii, a w szczególności pytaniom o przyczyny
i determinanty takiej sytuacji, a także o możliwości
jej poprawy. Pytania te są ważne ze względu na pozytywny wpływ wskaźników zatrudnienia na wzrost
gospodarczy, dochody osiągane przez pracowników
oraz poziom ich życia.
W Tabeli 6 zamieszczono wskaźniki zatrudnienia w Polsce według wybranych grup siły roboczej
w I kwartale 2016 r. Dane te wskazują, w których grupach siły roboczej dystans do średnich wskaźników

Z. Strzelecki, Demograﬁczne wyzwania: Świat, Europa, Polska, w: E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.) Determinanty rozwoju Polski.
Rynek pracy i demograﬁa, PTE, Warszawa 2015.
6
Tamże.
7
Zob. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Podaż pracy w Polsce – tendencje dotychczasowe i prognozy na przyszłość, maszynopis, 2017.
5
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populacyjnych i silnych przekształceń struktur ludności według wieku, grożąc zmniejszaniem się zasobów pracy. Zagrożenia te znajdują potwierdzenie
w prognozach oraz projekcjach demograﬁcznych
i rynku pracy dla Polski na najbliższe lata. Prognozy liczby ludności przygotowane przez Główny
Urząd Statystyczny wskazują na pogłębienie się
niekorzystnych tendencji demograﬁcznych w Polsce
w latach 2020–20505. Z prognoz tych wynika, że liczba ludności Polski zmniejszy się do 2050 r. aż o ponad 4,5 mln osób, zaś tendencjom tym towarzyszyć
będą niekorzystne zmiany struktury ludności według
wieku, powodujące w rezultacie wzrost poziomu
i udziałów ludności 65+ oraz spadki poziomów i udziałów ludności w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata)
i w wieku przedprodukcyjnym6.
Opierając się na prognozie demograﬁcznej GUS
przygotowano projekcje podaży pracy w Polsce na
lata 2020–20507. W projekcjach tych uwzględniono dwa warianty wieku produkcyjnego związane
z odmiennym wiekiem emerytalnym: wariant A,
w którym wiek produkcyjny kobiet i mężczyzn
jest jednakowy i wynosi 18–66 lat, oraz wariant B,
w którym przyjęto obowiązujące w 2017 r. ustalenia
wieku emerytalnego i wieku produkcyjnego, wynoszące 18–59 lat dla kobiet i 18–64 lat dla mężczyzn.
Ponadto, uwzględniono trzy warianty projekcji
w zależności od wysokości współczynników aktywności zawodowej: w wariancie 1 – 77%, w wariancie
2 – 74,8% (taki poziom współczynnika miał miejsce
w 2015 r.) oraz w wariancie 3 – 70%. Odpowiednie
dane projekcji zamieszczono w Tabeli 5.
Z danych zamieszczonych w Tabeli 5 wynikają oczywiste wnioski: wszystkie warianty projekcji wskazują na spadek zasobów pracy w Polsce
w latach 2020–2050. Dynamika tego spadku będzie zróżnicowana w zależności od przyjętego
wieku emerytalnego i wysokości współczynników
aktywności zawodowej. Rozważmy bliżej jedynie
wariant 2 projekcji, przewidujący stabilizację dotychczasowych współczynników aktywności zawodowej. Zakłada on, że przy utrzymaniu dotychczasowego wieku emerytalnego (wariant B) należy liczyć
się ze spadkiem podaży pracy w Polsce aż o ponad
4,6 mln osób w latach 2020–2050. Spadek ten byłby

Tabela 6. Wskaźniki zatrudnienia w Polsce według grup siły roboczej w I kwartale 2016 r. (w %)
Grupy siły roboczej

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

18–59/64

69,6

73,1

65,6

15–64

63,7

69,9

57,4

25–34

78,5

85,6

71,1

55–64

45,0

54,9

36,2

55–59/64

54,8

54,9

54,8

Wyższe

77,5

81,2

74,9

Policealne

58,4

74,2

53,0

Średnie zawodowe

61,0

70,0

51,2

Średnie ogólnokształcące

45,4

58,9

37,6

Zasadnicze zawodowe

53,4

60,9

41,6

Gimnazjalne, podstawowe
i niepełne podstawowe

14,1

21,2

8,7

Wiek

Wykształcenie

Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2016, GUS, Warszawa 2016

w Unii Europejskiej jest największy. Po pierwsze,
wskaźniki zatrudnienia wśród kobiet są zasadniczo
niższe niż wśród mężczyzn, i to we wszystkich grupach wiekowych oraz grupach wyodrębnionych ze
względu na poziom wykształcenia. Sytuacja ta jest
w dużej mierze zrozumiała ze względu na macierzyństwo kobiet i ich zaangażowanie w wychowanie
dzieci. Po drugie, bardzo niskie wskaźniki zatrudnienia są charakterystyczne dla grupy wiekowej 55–64
lat, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Większa
aktywizacja zawodowa tej grupy mogłaby znacząco
podnieść ogólny wskaźnik zatrudnienia. Po trzecie,
wskaźniki zatrudnienia są silnie zróżnicowane ze
względu na wykształcenie. Bardzo niskie wskaźniki są charakterystyczne dla osób z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym, a także osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym. Sytuacja ta wskazuje na ważną
rolę kwaliﬁkacji i wykształcenia w znajdowaniu zatrudnienia na współczesnym rynku pracy w Polsce.
Rozważając powody stosunkowo niskich wskaźników zatrudnienia w naszym kraju, warto odwołać
się do czynników kształtujących popyt na pracę i zatrudnienie, jakie wysunięto w teorii ekonomii. Podkreślono w niej zasadniczą rolę takich czynników,
jak: relacja płac realnych (i szerzej kosztów pracy)
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do wydajności pracy (w ekonomii neoklasycznej),
rozmiary agregatowego popytu na produkty i rozmiary produkcji (w ekonomii keynesistowskiej),
wielkość inwestycji, metody produkcji oraz postęp
techniczny i organizacyjny (w teorii wzrostu gospodarczego), instytucje rynku pracy (m.in. prawna ochrona zatrudnienia, płace minimalne, klin
podatkowy) kształtujące zatrudnienie i bezrobocie
(w nowej ekonomii instytucjonalnej). W kształtowaniu się tych czynników i wielkości w polskiej gospodarce można doszukiwać się powodów stosunkowo
niskich wskaźników zatrudnienia. By bardziej skonkretyzować te ustalenia, należałoby jednak przeprowadzić szczegółowe analizy empiryczne.
Rozpatrując przyczyny niskich wskaźników zatrudnienia w Polsce (a także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej), trzeba również zwrócić uwagę na czynnik o charakterze historycznym,
związany z transformacją systemową gospodarki
i integracją z Unią Europejską. Za czasów gospodarki centralnie planowanej występowały tendencje do
nadmiernego, nieracjonalnego zatrudnienia. Sytuacja
uległa diametralnej zmianie wraz z transformacją
systemową gospodarki i przejściem na system rynkowy. Prywatyzacja gospodarki i nasilenie konkurencji rynkowej wymusiły likwidację „przerostów”
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Wykres 3. Zmiany PKB i liczby pracujących w Polsce w latach 1996–2016 (w %, rocznie)
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Źródło: Baza danych Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en [data dostępu:
2017-06-27]; Bank Danych Lokalnych GUS, https://bdl.stat.gov.pl/, [data dostępu: 2017-06-27] oraz K. Saczuk, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce w latach 1995–2010. Korekta danych, „Materiały i Studia NBP”, nr 301

zatrudnienia i jego racjonalizację. Tendencje te
nasiliły się jeszcze bardziej wraz z integracją
z Unią Europejską ze względu na silną konkurencję
międzynarodową, która wymuszała i nadal wymusza
działania racjonalizujące zatrudnienie oraz podnoszące wydajność pracy i konkurencyjność gospodarki. Trzeba przyznać, że działania na rzecz poprawy
konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie
wydajności pracy są niewątpliwie chwalebne i korzystne z ogólnogospodarczego punktu widzenia,
ale mają swoje reperkusje dla rynku pracy, które dla
niektórych osób, zwłaszcza tych tracących pracę, są
dosyć bolesne.
Na Wykresie 3 przedstawiono roczne procentowe zmiany PKB i liczby pracujących w Polsce, które w pewnej mierze ilustrują powyższe tendencje.
Z wykresu wynika, po pierwsze, że dynamika zmian
PKB miała znaczenie dla zmian liczby pracujących:
w większości przypadków, im wyższy przyrost PKB,
tym większy wzrost liczby pracujących. Po drugie,
dynamika wzrostu PKB była w wypadku wszystkich
badanych lat wyższa od dynamiki wzrostu liczby
pracujących, implikując wzrost wydajności pracy. Po
trzecie, presja na wzrost wydajności pracy była tak
silna, że w latach 1999–2002 i w roku 2011 występowały absolutne spadki liczby pracujących, pomimo

tendencji wzrostowych PKB, znamionując zjawisko
bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego. Można stwierdzić, że silna presja na wzrost wydajności
pracy była w polskiej gospodarce jednym z czynników przyczyniających się do utrzymywania wskaźników zatrudnienia na relatywnie niskim poziomie.
Choć można zrozumieć powody niskich wskaźników zatrudnienia w Polsce, to jednak nie ulega
wątpliwości, że ich podniesienie miałoby duże znaczenie ekonomiczne i społeczne. Pewną rolę może
tutaj odegrać państwo poprzez stosowanie środków
stymulujących inwestycje, tworzenie warunków
ekonomicznych i instytucjonalnych zachęcających
do kreowania miejsc pracy, a także podejmowanie
działań dopasowujących kwaliﬁkacje i umiejętności
pracowników do wymagań pracodawców.

5. Elastyczność i bezpieczeństwo na rynku
pracy
Ważnym wyzwaniem stojącym przed współczesnym rynkiem pracy jest zapewnienie z jednej strony
jego odpowiednio wysokiej elastyczności, a z drugiej – bezpieczeństwa zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego. Postulat ten, znany jako podejście
ﬂexicurity, jest mocno podkreślany w dokumentach Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się bliżej temu
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postulatowi, a zwłaszcza argumentom, które za nim
przemawiają oraz działaniom mogącym przybliżać
jego realizację. Ze względu na występujące tutaj
kontrowersje, szczególną uwagę warto zwrócić na
kwestię elastyczności rynku pracy.
Rozpocznijmy jednak od spraw podstawowych,
deﬁnicyjnych. Elastyczność rynku pracy rozumiana jest jako jego zdolność do szybkich dostosowań
w związku z występującymi zmianami warunków
rynkowych i technologii8. Ze względu na to, że ważnymi kategoriami rynku pracy są takie wielkości, jak
zatrudnienie, płace, podaż pracy czy też czas pracy,
można wyodrębnić elastyczność zatrudnienia, elastyczność płac, elastyczność czasu pracy i elastyczność podaży pracy. Dla przykładu, elastyczność
zatrudnienia można zdeﬁniować jako zdolność przystosowawczą liczby zatrudnionych do zmieniających
się determinant zatrudnienia. Wyższa elastyczność
zatrudnienia oznacza silniejszą reakcję liczby zatrudnionych na zmianę czynników determinujących
zatrudnienie. W analogiczny sposób deﬁniujemy pozostałe rodzaje elastyczności rynku pracy.
Znaczenie elastyczności rynku pracy dla przebiegu
procesów gospodarczych jest od dawna podkreślane
w teorii ekonomii. Od czasu neoklasyków elastyczne płace i ceny są uznawane za podstawowy mechanizm przywracania równowagi na rynkach pracy
i rynkach produktów. Od czasów Keynesa ekonomiści akceptują myśl o rozmiarach zatrudnienia dostosowujących się do rozmiarów agregatowego popytu
i produkcji. Dzięki Friedmanowi wiemy, że niedoskonała elastyczność różnych zmiennych rynku
pracy jest jedną z przyczyn naturalnego bezrobocia. Także w teorii procesów dostosowawczych do
szoków ekonomicznych podkreślono znaczenie elastyczności płac, elastyczności czasu pracy i elastyczności zatrudnienia dla charakteru i szybkości procesów dostosowawczych prowadzących do stanów
równowagi. W tej ostatniej teorii sformułowano ciekawą myśl, że dostosowania rynku pracy po wystąpieniu szoków mogą polegać zarówno na zmianach
zatrudnienia, jak i zmianach płac oraz czasu pracy.
Zwrócono uwagę na wymienność między skalą dostosowań w postaci zmian zatrudnienia a skalą do-

stosowań w postaci zmian płac i czasu pracy. Podkreślono, że im szybsze i głębsze są przystosowania
płacowe oraz czasu pracy, tym mniejsze mogą być
przystosowania ilościowe w postaci zmian zatrudnienia9. Myśl ta była ważna, gdyż kierowała uwagę
na znaczenie elastyczności płac i czasu pracy dla
skali dostosowań zatrudnienia.
Z przedstawionych uwag wynika, że ekonomiści
pokładają duże nadzieje w elastyczności rynku pracy, dostrzegając szereg związanych z nią korzyści.
Podkreśla się przede wszystkim pozytywne znaczenie różnych rodzajów elastyczności dla przywracania równowagi na rynkach pracy i ograniczania bezrobocia, zwłaszcza strukturalnego. Problem polega
jednak na tym, że wysoka elastyczność zatrudnienia
i płac oznacza wysoką zmienność i niestabilność
tych zmiennych, co może zagrażać bezpieczeństwu
ekonomicznemu pracowników. Dlatego też pracownicy, zainteresowani bezpieczeństwem ekonomicznym, pokładają duże nadzieje w regulacjach
państwa, ograniczających nadmierną elastyczność
rynku pracy, tj. w instytucjach rynku pracy. Problem
sprowadza się więc do tego, aby ukształtować instytucje rynku pracy w sposób zapewniający jego odpowiednią elastyczność bez naruszenia bezpieczeństwa
ekonomicznego pracowników.
Instytucje rynku pracy, tworząc system norm,
bodźców i ograniczeń dla postępowania podmiotów
na rynku pracy, wpływają na decyzje gospodarcze
podmiotów i w rezultacie kształtują skalę zmian zatrudnienia, zmian płac czy też zmian czasu pracy.
Do podstawowych instytucji rynku pracy wpływających na te zmienne należy zaliczyć prawną ochronę zatrudnienia, rodzaj umów o pracę, zasiłki dla
bezrobotnych, płacę minimalną, klin podatkowy10.
Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu rozważmy krótko bliżej jedynie oddziaływanie dwóch
pierwszych instytucji.
Prawna ochrona zatrudnienia jest zbiorem obowiązujących norm i restrykcji dotyczących zwolnień
z pracy, okresów wypowiedzenia, wysokości odpraw
pieniężnych przy zwolnieniach z pracy11. Gdy regulacje w zakresie prawnej ochrony zatrudnienia są
bardziej restrykcyjne, to pracodawcy muszą ponosić

N. Adnett, European Labour Markets: Analysis and Policy, Longman, London and New York 1996, s.12.
P. Cahuc, A. Zylberberg, Labor Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2004, s. 193–214; P. Smith, Labour
Economics, Routledge, London 2003, s. 47–73.
10
T. Boeri, J. van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
11
Szerzej na temat prawnej ochrony zatrudnienia zob. E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek
pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 11–12.

8

9
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Tabela 7. Indeksy prawnej ochrony zatrudnienia dla umów na czas nieokreślony i określony w wybranych
krajach Unii Europejskiej w latach 2002 i 2013
Kraj

Umowy na czas nieokreślony

Umowy na czas określony

2002

2013

2002

2013

Austria

2,75

2,37

1,31

1,31

Belgia

1,89

1,89

2,38

2,38

Estonia

b.d.

1,81

b.d.

3,00

Czechy

3,31

2,92

0,50

1,44

Dania

2,13

2,20

1,38

1,38

Finlandia

2,17

2,17

1,56

1,56

Francja

2,34

2,38

3,63

3,63

Grecja

2,80

2,12

4,75

2,25

Hiszpania

2,36

2,05

3,25

2,56

Holandia

2,88

2,82

0,94

0,94

Łotwa

b.d.

2,69

b.d.

0,88

Niemcy

2,68

2,68

2,00

1,13

Polska

2,23

2,23

0,75

1,75

Portugalia

4,58

3,18

2,81

1,81

Słowenia

b.d.

2,60

b.d.

1,81

Słowacja

2,47

1,84

1,38

1,75

Szwecja

2,61

2,61

1,44

0,81

Węgry

2,00

1,59

0,63

1,25

Włochy

2,76

2,68

2,38

2,00

Wielka Brytania

1,26

1,10

0,25

0,38

Źródło: Statistics OECD Internet database

wyższe koszty zwolnień pracowników i dlatego
w ograniczonym zakresie wykorzystują tę formę dostosowań. Stąd też bardziej restrykcyjne regulacje
w tym obszarze winny zmniejszać wahania zatrudnienia w gospodarce (a więc zmniejszać elastyczność zatrudnienia), zwiększać zaś dostosowania
w postaci zmiany płac i zmiany czasu pracy.
W Tabeli 7 zamieszczono opracowane przez
OECD indeksy prawnej ochrony zatrudnienia (EPL)
w odniesieniu do umów o pracę na czas nieokreślony
i określony w wybranych krajach Unii Europejskiej
w latach 2002 i 2013. Indeksy te – zależne między
innymi od procedur zwalniania pracowników, długości okresu wypowiedzenia, warunków otrzymania odpraw pieniężnych – wyrażają stopień restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia, ocenianej
w skali od 0 (brak restrykcji) do 6 (największe
restrykcje). Jak wynika z Tabeli 7, w większości
krajów występowały w analizowanym okresie tendencje do liberalizacji przepisów prawnych chroniących zatrudnienie (w Polsce jednak wzrosła
restrykcyjność ochrony zatrudnienia w ramach umów
na czas określony).
12

Indeksy EPL są wykorzystywane do badań wpływu wzrostu restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia na elastyczność zatrudnienia. Z badań
przeprowadzonych w innym miejscu12 wynika, że
sformułowana wyżej hipoteza o mniejszej elastyczności zatrudnienia przy wyższej restrykcyjności EPL
tylko częściowo się potwierdziła. W wynikach tych
badań czytamy ponadto, że wzrost restrykcyjności
EPL tylko początkowo obniżał elastyczność zatrudnienia względem PKB, natomiast gdy indeks EPL
przekroczył 2, to następował wzrost elastyczności
zatrudnienia. Taki wynik sugeruje U-kształtną zależność między stopniem restrykcyjności prawnej
ochrony zatrudnienia a elastycznością zatrudnienia,
co oznacza, że z punktu widzenia utrzymywania elastyczności zatrudnienia na umiarkowanym poziomie
nie jest wskazana zbyt duża restrykcyjność prawnej
ochrony zatrudnienia.
Istotny wpływ na skalę zmian zatrudnienia może
mieć również struktura zatrudnienia ze względu na
rodzaj umów o pracę, tj. udział zatrudnionych na
umowach na czas nieokreślony i na czas określony
w ogólnej liczbie zatrudnionych. W związku z tym,

Tamże.
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Tabela 8. Wskaźniki udziałów zatrudnienia czasowego w zatrudnieniu ogółem w krajach UE w latach 2002
i 2015 (w %)
Kraj

2002

2015

Austria

7,4

9,1

Belgia

8,2

Estonia
Czechy
Dania

Kraj

2002

2015

Łotwa

13,5

3,8

9,0

Niemcy

12,0

13,1

2,9

3,5

Polska

15,4

28,0

8,8

10,5

Portugalia

21,5

22,0

9,1

8,6

Słowenia

14,3

18,0

Finlandia

16,1

15,4

Słowacja

5,0

10,6

Francja

14,1

16,7

Szwecja

14,8

17,2

Grecja

11,7

12,0

Węgry

7,3

11,4

Hiszpania

32,0

25,1

Włochy

9,9

14,0

Holandia

14,4

20,2

Wielka Brytania

6,4

6,2

Źródło: Statistics OECD Internet database

że zatrudnienie w wypadku umów na czas nieokreślony jest znacznie lepiej chronione prawnie niż
zatrudnienie na czas określony, to zmiana struktury
zatrudnienia może mieć wpływ na zmienność (elastyczność) zatrudnienia. Przy niskim udziale pracujących na czas nieokreślony zmienność zatrudnienia może być wysoka ze względu na wysoki udział
pracujących na czas określony i łatwość zwolnień
takich pracowników. Wzrost udziału pracujących
na czas nieokreślony winien skutkować zmniejszeniem zmienności zatrudnienia z powodu bardziej
kosztownych zwolnień z pracy takich pracowników
i wzrostem roli alternatywnych dostosowań rynku
pracy. Ta prawidłowość ma jednak prawdopodobnie
swoje granice. Zbyt wysoki udział pracujących na
czas nieokreślony może powodować nieracjonalną
alokację siły roboczej ze względu na niemożliwość
dostosowań ilościowych zatrudnienia do zmieniających się warunków i w rezultacie spadek rentowności oraz nieuchronność spadku zatrudnienia, o ile nie
występują odpowiednio duże dostosowania płacowe
i dostosowania czasu pracy13.
W Tabeli 8 przedstawiono wskaźniki udziałów
zatrudnienia czasowego (zatrudnienie na czas określony jest podstawową formą zatrudnienia czasowego) w ogólnym zatrudnieniu w wybranych krajach
Unii Europejskiej w latach 2002 i 2015. Z tabeli wynika, po pierwsze, że w zdecydowanej większości

krajów popularność zatrudnienia czasowego wzrosła
w 2015 r. w porównaniu z rokiem 2002. Po drugie,
wskaźniki udziałów zatrudnienia czasowego były
w 2015 r. bardzo zróżnicowane w poszczególnych
krajach, z tym że wskaźnik najwyższy zanotowano
w Polsce (28%).
Wzrost popularności zatrudnienia czasowego
w ostatnich latach wynika niewątpliwie z dużego
zainteresowania pracodawców tą formą zatrudnienia (ze względu na jej wysoką elastyczność i niższe
koszty). Trzeba jednak podkreślić, że w ramach tej
formy zatrudnienia powstają z reguły gorsze miejsca
pracy, które nie tylko mają słabszą prawną ochronę
zatrudnienia, ale też są gorzej wynagradzane i nie
zapewniają atrakcyjnej perspektywy awansu. Jeśli dodać do tego fakt, że miejsca te zajmowane są
w dużej części przez ludzi młodych (z badań OECD
wynika, że w Polsce w 2012 r. 58% pracowników
w wieku 15–24 lat było zatrudnionych na czas określony), którym bardzo trudno zdobyć pracę na czas
nieokreślony (jak wynika z badań OECD, tylko 35%
zatrudnionych na czas określony w Polsce zdobywa
etat na czas nieokreślony w ciągu trzech lat)14, to
twierdzenie o powstawaniu segmentacji rynku pracy
ze względu na kontrakty zatrudnienia (tzw. segmentacja kontraktowa) nie wydaje się bezpodstawne.
Trzeba jednak zauważyć, że obecnie (w 2017 r.) sytuacja w tym zakresie uległa pewnej poprawie.

B.C. Greenwald, J.E. Stiglitz, Labour Market Adjustments and the Persistence of Unemployment, „AEA Papers and Proceedings”
1995.
14
Por. OECD Employment Outlook 2014, s. 154 i 182.
13
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6. Wnioski
Na zakończenie niniejszych rozważań trzeba
podkreślić, że przedstawiony tutaj zestaw wyzwań
i dylematów dotyczących rynku pracy jest wysoce
niepełny. W rzeczywistości lista problemów jest
znacznie dłuższa, ale ze względu na ograniczone

ramy artykułu nie było możliwe ich choćby skrótowe omówienie. W podsumowaniu warto zwrócić
uwagę na najważniejsze ustalenia wynikające z przeprowadzonych rozważań:
1. By pełniej ocenić sytuację na rynku pracy, należy wykorzystać różne mierniki oceny. Oparcie jej
wyłącznie na wskaźnikach stopy bezrobocia jest niewystarczające. Obecna sytuacja na polskim rynku
pracy jest stosunkowo dobra, jeśli oceniać ją przez
pryzmat stopy bezrobocia, ale znacznie gorsza, jeśli
wziąć pod uwagę wskaźniki zatrudnienia.
2. Na polskim rynku pracy, a także na rynkach
pracy w wielu krajach europejskich (zwłaszcza
z Europy Środkowo-Wschodniej) występują niepokojące, spadkowe tendencje po podażowej stronie
rynku pracy spowodowane spadkiem dzietności, wydłużeniem się okresu życia oraz nasiloną emigracją
zarobkową. Konieczne jest zahamowanie tych tendencji, czemu powinny sprzyjać: aktywna polityka
prorodzinna, wydłużanie aktywności zawodowej
osób starszych oraz stymulowanie emigrantów do
powrotu z zagranicy.
3. Konieczne jest podniesienie wskaźników zatrudnienia w polskiej gospodarce, pomimo silnej
presji na poprawę konkurencyjności i wzrost wydajności pracy. Ważną rolę w realizacji tego zadania odgrywa wspieranie inwestycji, tworzenie ekonomicznych warunków sprzyjających powstawaniu
nowych miejsc pracy oraz działania dostosowujące
kwaliﬁkacje i umiejętności pracowników do wymagań pracodawców.
4. Dla zapewnienia równowagi między elastycznością rynku pracy i bezpieczeństwem ekonomicznym pracowników konieczne jest rozważne kształtowanie instytucji rynku pracy, w tym między innymi
prawnej ochrony zatrudnienia, w szczególności ze
względu na stopień ich restrykcyjności.

Por. E. Kwiatkowski, P. Włodarczyk, Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of
Employment in the OECD Countries, „Comparative Economic Research” 2014, Vol. 17, No. 1.
15
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Nasuwa się pytanie, jak wzrost udziału zatrudnienia na czas określony wpływa na elastyczność
zatrudnienia? Problem ten był przedmiotem badania
w innym artykule15, gdzie wykorzystano dane roczne
dla 28 krajów OECD z lat 2002–2011 w celu oszacowania wpływu udziału zatrudnienia na czas nieokreślony (zauważmy, że wzrost tego udziału oznacza
spadek udziału zatrudnionych na czas określony) na
elastyczność zatrudnienia względem PKB w trzech
podokresach: 2002–2007, 2008–2011 i 2002–2011.
Z badania wynika, że większą elastyczność zatrudnienia obserwujemy w krajach o stosunkowo niskim
oraz stosunkowo wysokim udziale zatrudnienia na
czas nieokreślony w zatrudnieniu ogółem (a więc
także o wysokim i niskim udziale zatrudnienia na
czas określony). Oznacza to zatem, że w krajach
tych możemy oczekiwać większych spadków zatrudnienia w okresie osłabienia koniunktury gospodarczej. W wypadku analizowanych krajów OECD
w latach 2008–2011 elastyczność zatrudnienia względem PKB przyjmuje wartość minimum przy udziale
liczby umów na czas nieokreślony w liczbie umów
o pracę ogółem na poziomie 78% (zaś umów na
czas określony na poziomie 22%). Dla całego analizowanego okresu lat 2002–2011 elastyczność ta
przyjmuje natomiast wartość minimum przy udziale
zatrudnienia na czas nieokreślony na poziomie 81%
(a udziale zatrudnienia na czas określony na poziomie 19%). Z doświadczeń badanej grupy krajów wynika więc wniosek, że udział zatrudnienia w ramach
umów na czas określony jest w Polsce za wysoki.

CZĘŚĆ II. MISCELLANEA

KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE
Seminarium:
Ewolucja nauk ekonomicznych – relacje między dyscyplinami
(ZK PTE Warszawa, 13 czerwca 2017 r.)

Na zdjęciu (od lewej):
prof. Bogusław Fiedor,
prof. Jan Wiktor

PROF. JAN WIKTOR: Jeszcze sześć lat temu
naukę dzielono w Polsce (…) na dziedziny i dyscypliny. Co ciekawe, kompetencje w zakresie klasyﬁkacji należały do uprawnień Centralnej Komisji do
spraw Stopni i Tytułów Naukowych. W roku 2011
nastąpiła wyraźna zmiana, pojawiła się klasyﬁkacja trzystopniowa – obszar, dziedzina, dyscyplina,
a postanowienia w tej sprawie mają charakter decyzji administracyjnych, podejmowanych przez urząd
administracji publicznej, czyli ministra nauki (…).
Taka klasyﬁkacja nauk ma swoje uzasadnienie, ale
zasługuje także na pewną dyskusję, ze względu na
istniejące paradoksy, chociażby związane z jasnością i czystością klasyﬁkacji, bowiem jeśli obszar
nauki obejmuje tylko i wyłącznie jedną dziedzinę,
pojawia się pytanie, jaki jest sens podziału czegoś
na to samo. Drugim przykładem paradoksu są dziedziny nauki, które nie mają żadnych dyscyplin.
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Otwarte seminarium naukowe „Ewolucja nauk
ekonomicznych – relacje między dyscyplinami”
zostało zorganizowane przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we współpracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN.
Uczestnicy: prof. dr hab. Bogdan Nogalski,
Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Jan Wiktor,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; prof. dr
hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Prowadzenie: prof. dr hab. Marian Gorynia, przewodniczący Rady Naukowej Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, oraz prof. dr hab.
Bogusław Fiedor, wiceprzewodniczący Komitetu
Nauk Ekonomicznych PAN.
Powyższy cytat nie jest autoryzowany. Zapis
wideo oraz pełny stenogram z konferencji są dostępne na stronie pte.pl w dziale: Konferencje
i seminaria.

CZĘŚĆ II. MISCELLANEA

Konferencja:
Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?
(ZK PTE Warszawa, 29 maja 2017 r.)

Na zdjęciu (od lewej): prof. Jan Toporowski, prof. Ladislau Dowbor, prof. Elżbieta Mączyńska, red. Przemysław Wielgosz

PROF. LEOKADIA ORĘZIAK: Przed nami
na horyzoncie kolejna wielka prywatyzacja emerytur w Polsce (…). Ogromne pieniądze publiczne traﬁą do korporacji ﬁnansowych (…). Jeśli nie będzie
uczciwej debaty na ten temat, to znowu wejdziemy
w naprawdę poważne problemy, które będą trwały
bardzo długo, wygenerują gigantyczne koszty i straty oraz spowodują krzywdę pracowników, a zakończą się tym, co – miejmy nadzieję – spotka otwarte
fundusze emerytalne. Po prostu całkowitą likwidacją, ponieważ ten system nigdzie w świecie się nie
sprawdził, a u nas mimo to jest nadal forsowany.
PROF. JAN TOPOROWSKI: Wolna konkurencja może być pożytecznym założeniem w początkowym etapie naszych badań, ale jako opis normalnego stanu gospodarki kapitalistycznej jest tylko
mitem.
GRZEGORZ KONAT: W szkole kapitału monopolistycznego istnieje przekonanie, że normalnym
stanem gospodarki okresu kapitalizmu monopolistycznego jest stagnacja (…). A więc następuje tutaj
pewne odwrócenie przekonań w stosunku do tego,
o czym na przykład mówią keynesiści, czy nawet
postkeynesiści.
PROF. LADISLAU DOWBOR: Zadłużenie
państwa obniża PKB, natomiast pomoc biedniejszym, ponieważ mnoży aktywności lokalne, podwyż-

sza PKB i każdy real, który idzie do niższych sfer,
daje 1,70 reala wzrostu PKB.
RED. PRZEMYSŁAW WIELGOSZ:
(…) w dalszym ciągu połowa ludzkości jest uzależniona od sektora żywnościowego i w związku z tym
to, co tam się dzieje, i to, w jaki sposób (...) ekspansja kapitalizmu i jej monopolistyczny charakter
odciskają swoje piętno na stosunkach społeczności
chłopskich, na kondycji tych społeczności, jest rzeczą bardzo istotną w globalnej perspektywie, także
w jakimś sensie ma to związek z tym, co się dzieje
w naszej części Europy.
Konferencja „Realny kapitalizm: wolny rynek
czy dyktatura monopoli?” została zorganizowana
przez PTE, „Le Monde Diplomatique – edycja
polska” oraz Fundację im. Róży Luksemburg.
Uczestnicy dyskusji panelowych:
– Sesja pierwsza pn. „Władza korporacji i teoria kapitału monopolistycznego”: prof. Ladislau
Dowbor, Katolicki Uniwersytet Papieski Sao
Paulo; prof. dr hab. Leokadia Oręziak, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie; prof. Jan Toporowski, Uniwersytet Londyński; Grzegorz Konat,
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska,
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
– Sesja druga pn. „Historia i współczesność
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wielkiej monopolizacji”: dr Kacper Pobłocki,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Konrad Gliściński, Uniwersytet Jagielloński, Centrum Praw Własności Intelektualnej im.
H. Grocjusza; Maria Świetlik, aktywistka kampanii przeciw TTIP i CETA; Rafał Woś, dziennikarz,

publicysta ekonomiczny. Prowadzenie: red. Przemysław Wielgosz, „Le Monde Diplomatique –
edycja polska”.
Przytoczone cytaty nie są autoryzowane. Zapis wideo oraz pełny stenogram z konferencji są
dostępne na stronie pte.pl w dziale: Konferencje
i seminaria.

Forum Myśli Strategicznej:
Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?
(ZK PTE Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.)

Na zdjęciu (od lewej):
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka,
prof. W. Cezary Włodarczyk

DR MAŁGORZATA GAŁĄZKA-SOBOTKA:
Podstawowym naszym problemem jest to, że polski system jest systemem wycinkowym, a nie systemem ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia to,
zgodnie z deﬁnicją Światowej Organizacji Zdrowia, proﬁlaktyka, edukacja, naprawianie zdrowia
i powrót pacjenta do jak najwyższej efektywności
na rynku pracy czy do funkcji społecznych i gospodarczych. My w rzeczywistości dzisiaj mamy system,
który przede wszystkim skoncentrowany jest na naprawianiu zdrowia, czyli mówimy o systemie opieki
zdrowotnej, pomijając aspekt proﬁlaktyki, edukacji
i prewencji zdrowotnej, co ogranicza w bardzo dużym stopniu efektywność wszystkich tych procesów.
PROF. W. CEZARY WŁODARCZYK:
W Polsce jest wiele strategii zdrowotnych, małych,
dużych, średnich, ale nie ma żadnej kontynuacji
w realizowaniu strategicznych zadań.
Debata „Czy zdrowie w Polsce potrzebuje
strategii?” została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie
Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
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w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej.
W spotkaniu udział wzięli: dr Małgorzata
Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu,
wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz doradca prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia;
prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ekspert Instytutu
Innowacyjna Gospodarka; dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego,
dyrektor Instytutu Zarządzania i Inwestycji;
prof. dr hab. W. Cezary Włodarczyk, Uniwersytet
Jagielloński – Collegium Medicum, Zakład
Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Instytut
Zdrowia Publicznego. Dyskusję poprowadziła
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE.
Przytoczone cytaty nie są autoryzowane. Zapis wideo oraz pełny stenogram z konferencji są
dostępne na stronie pte.pl w dziale Konferencje
i seminaria.

CZĘŚĆ II. MISCELLANEA.

Czwartki u Ekonomistów:
Co dalej z euro?
(ZK PTE Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.)

Na zdjęciu (od lewej):
prof. Grzegorz W. Kołodko,
prezes Stefan Kawalec

STEFAN KAWALEC: Wprowadzenie euro okazało się błędem i wspólna waluta zamiast umacniać,
rozsadza Europę i stanowi dzisiaj jeden z głównych
czynników zagrażających integracji europejskiej
i przyszłości Europy (…). Uważam, że trzeba powrócić do walut narodowych w sposób sekwencyjny,
w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyka i uzgodnić nowy system koordynacji walutowej.
PROF. GRZEGORZ W. KOŁODKO: Uważam, że euro przetrwa obecny kryzys i wyjdzie
z niego wzmocnione (…). W portfelach rezerw walutowych na całym świecie, które wynoszą już równowartość kilkunastu bilionów dolarów, portfel euro
rośnie.
Konwersatorium „Co dalej z euro?” zostało
zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we współpracy z Wydziałem Zarządza-

nia Politechniki Warszawskiej w ramach cyklu
„Czwartki u Ekonomistów”.
Uczestniczyli: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, dziekan Wydziału Zarządzania, Politechnika Warszawska; Stefan
Kawalec, prezes Capital Strategy, współautor
książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki
wspólnej waluty?”; prof. dr hab. Grzegorz W.
Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego; Maciej Stańczuk, główny ekonomista, Pracodawcy
RP. Dyskusję moderowała prof. dr hab. Elżbieta
Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Przytoczone cytaty nie są autoryzowane. Zapis wideo oraz pełny stenogram z konferencji są
dostępne na stronie pte.pl w dziale: Konferencje
i seminaria.

Na zdjęciu: goście konferencji PTE.
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Forum Myśli Strategicznej:
Konkurencyjność szkolnictwa wyższego
(ZK PTE Warszawa, 2 marca 2017 r.)

PROF. BOGDAN GALWAS: Jakie uniwersytety – takie społeczeństwo, jakie społeczeństwo – takie
uniwersytety. Jest to rodzaj sprzężenia zwrotnego,
a jego wynikiem jest stwierdzenie, że pułapka średniego rozwoju jest pułapką kiepskiego wykształcenia.
PROF. ALOJZY NOWAK: Nie możemy kształcić tylko i wyłącznie osób, które zostaną wchłonięte
przez rynek, powinniśmy także kształcić pracodawców, którzy będą kształtować ten rynek za 5 czy 10
lat.
Debata została zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Współpracy z Klubem Rzymskim
w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej.
W dyskusji uczestniczyli: prof. ALK dr hab.
Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; prof. dr hab. Bogdan
Galwas, Politechnika Warszawska, Warszawska
Wyższa Szkoła Informatyki; prof. dr hab. Alojzy
Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwer-
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Powyżej: goście konferencji PTE.

Na zdjęciu: prof. Alojzy Nowak

sytetu Warszawskiego. Spotkanie prowadził prof.
dr hab. Julian Auleytner, prezes Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim.
Przytoczone cytaty nie są autoryzowane. Zapis wideo oraz pełny stenogram z konferencji są
dostępne na stronie pte.pl w dziale: Konferencje
i seminaria.

Społeczna Gospodarka
Rynkowa: Polska i integracja
europejska
– o międzynarodowym seminarium
naukowym w Ełku
Katarzyna Kamińska

W dniach od 23 do 29 lipca 2017 r. w Ełku, w położonej nad malowniczym jeziorem ﬁlii białostockiej
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania (WSFiZ),
odbyło się seminarium naukowe pt. Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska.
Stanowiło ono kontynuację ponad 25-letniej tradycji seminariów naukowych we Vlotho nad Wezerą (Niemcy), propagujących idee i zasady SGR.
Tegorocznymi organizatorami seminarium były:
Fundacja Konrada Adenauera, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne (PTE) oraz Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Kierownictwo naukowe seminarium, z ramienia Zarządu Krajowego PTE,
sprawowali prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes
PTE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz
dr hab. Piotr Pysz, prof. WSFiZ w Białymstoku.
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele
polskich i białoruskich ośrodków naukowych zajmujący się zagadnieniami związanymi z tematyką
seminarium. Reprezentowali oni: Polską Akademię Nauk, Akademię Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej, Business School of Belarusian
State University w Mińsku, Kujawsko-Pomorską
Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, PTE, Politechnikę

Białostocką, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższą Szkołę
Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Podjęcie podczas seminarium tematyki Społecznej Gospodarki Rynkowej jest ważne z jednej strony
z uwagi na zobowiązanie Polski, jak i Unii Europejskiej do realizacji tej koncepcji w praktyce (odpowiednio przez zapisy Konstytucji RP z 1997 r. oraz
postanowienia Traktatu Lizbońskiego z 2007 r.),
z drugiej – ze względu na brak zgodności zarówno
wśród naukowców oraz polityków, jak i praktyków
gospodarczych w zakresie deﬁniowania i rozumienia istoty koncepcji SGR. W trakcie seminarium
analizowano istotę założeń SGR, a także jej implementację w niemieckiej polityce gospodarczej
w okresie od 1948 r. aż do współczesności. Interesujące i pogłębione dyskusje pomiędzy uczestnikami
seminarium skupiały się przede wszystkim na możliwościach wykorzystania dotychczasowego dorobku
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oraz doświadczeń niemieckich w procesie tworzenia
współczesnego modelu SGR tak na poziomie polskim, jak i unijnym.
Seminarium otworzył przedstawiciel Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Falk Altenberger,
wskazując na współczesne znaczenie i aktualność
podjętej tematyki. Podkreślił, że wpisuje się ona
w obszar zainteresowań i merytoryczny proﬁl działalności Fundacji.
Na pierwszą część seminarium złożyły się dwa
wykłady wprowadzające prof. Piotra Pysza. Pierwszy, pt. Kryzys strefy euro. W jakim kierunku rozwija się ład gospodarczy UE i Polski?, stanowił
próbę porównania koncepcji ładu konkurencyjnego
Waltera Euckena z teorią optymalnego obszaru walutowego (OCA) Roberta Mundella. Profesor Pysz
zauważył, że konstytuujące kryteria ładu gospodarczego Euckena i kryteria teorii optymalnego obszaru
walutowego posiadają pewne punkty styczne. Jego
zdaniem, szczególnie widoczne są one w zakresie
dwóch zasad ładu konkurencyjnego Euckena, tzn.:
generalnej zasady sprawnego funkcjonowania mechanizmu cenowego jako wskaźnika rzadkości dóbr
i zasobów oraz zasady stabilności wartości pieniądza
(cen). Prelegent próbował też wykazać, że w związku
z tym istnieje możliwość wykorzystania styczności
obu koncepcji (komplementarności i sprzeczności)
do objaśnienia kryzysu strefy euro poprzez powiązanie aspektu gospodarek narodowych (ład konkurencyjny) z aspektem międzynarodowym (wspólny
obszar walutowy).
Natomiast drugi wykład, pt. Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest sposobem rozwiązywania
gospodarczych i społecznych trudności integracji
europejskiej oraz Polski?, poświęcony był szeroko pojętej diagnozie współczesnej gospodarki
światowej. Profesor Pysz wskazywał na wiele zjawisk pojawiających się w ostatnim czasie m.in.
w Unii Europejskiej, wśród których szczególnie niepokojące jest narastanie niezadowolenia
i nienawiści w różnych grupach społecznych. Podkreślił, że kluczową przyczyną dekonstrukcji ładu
Unii Europejskiej jest nierespektowanie ustalonych
reguł. Społeczna Gospodarka Rynkowa mogłaby,
jego zdaniem, odegrać pozytywną rolę w rozwiązywaniu gospodarczych i społecznych wyzwań zarówno integracji europejskiej, jak i w realiach polskich.
Przy czym kluczowa rola przypadałaby konkurencji,
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która stwarza realne możliwości ograniczenia rynkowej władzy podmiotów gospodarczych, a wraz
z wolnością sprzyja osiągnięciu celu, jakim jest dobrobyt dla wszystkich. Wśród innych argumentów
przemawiających za realizacją Społecznej Gospodarki Rynkowej jako modelu ładu dla Unii Europejskiej profesor Pysz wymienił politykę makroekonomiczną nakierowaną na osiągnięcie możliwie
pełnego zatrudnienia, utrzymywanie stabilnego poziomu cen, dywersyﬁkację substancji majątkowej,
a także stabilność i przewidywalność polityki SGR.
Seminarzyści w ramach wprowadzenia do dyskusji wysłuchali także wykładu dr. hab. Michała
Moszyńskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu pt. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy – Polska i Niemcy. Doktor Moszyński, wychodząc z założenia, że
rynek pracy stanowi dobre przybliżenie modelu
społeczno-gospodarczego, w syntetyczny sposób
przedstawił organizację i funkcjonowanie rynku
pracy w koncepcjach ordoliberałów (W. Euckena
i W. Röpkego) oraz klasyków koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej (A. Müllera-Armacka
i L. Erharda), formułując główne zasady SGR w odniesieniu do rynku pracy. W dalszej części wykładu
dokonał interesującej analizy sposobu realizacji tego
modelu z perspektywy rynku pracy w Niemczech
w okresie powojennym, wskazując na współczesne
problemy i wyzwania niemieckiej SGR. Osobne rozważania doktor Moszyński poświęcił rynkowi pracy
w Polsce i próbie jego oceny w kontekście realizacji
zasad SGR, biorąc pod uwagę warunki ramowe – ład
instytucjonalny, procesy zachodzące w ramach ładu
oraz socjologiczno-antropologiczny fundament rynku.
Po przedyskutowaniu tez referatów wprowadzających i wymianie poglądów, uczestnicy seminarium
prezentowali przygotowane przed rozpoczęciem
spotkania, a w jego trakcie dopracowane w grupach
roboczych, referaty naukowe.
Z uwagi na podejmowaną przez seminarzystów
tematykę, referaty można podzielić na trzy grupy.
Pierwsza z nich obejmowała wystąpienia traktujące
o kwestiach związanych z potrzebą poszukiwania
i kształtowania nowego ładu społeczno-gospodarczego w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki, a także referaty odwołujące się do zasad i rozwoju koncepcji SGR w perspektywie

poszukiwanie nowych rozwiązań problemów, jakie
powstają po latach wprowadzania koncepcji SGR,
wiąże się z wykorzystaniem dorobku współczesnej
ﬁlozoﬁi (aksjologii) i antropologii.
Druga grupa wystąpień dotyczyła zagadnień implementacji SGR, a także związanych z nią problemów na poziomie makroekonomicznym. Obejmowała ona sześć następujących referatów:
– Dobrobyt i pokój społeczny a reprezentacje
interesów w Unii Europejskiej – prof. dr hab. Anna
Ząbkowicz,
– Problemy implementacji koncepcji SGR we
współczesnej Białorusi – prof. dr hab. Siergiej Łukin,
– Quo Vadis Polen? Zum Verhältnis der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik in Polen zu ausländischen Direktinvestitionen am Beispiel Deutschlands
– dr hab. Andreas Bielig,
– Kierunki zmian porządku społeczno-gospodarczego w krajach transformacji systemowej z perspektywy teorii ładu konkurencyjnego W. Euckena
– dr Anna Jurczuk,
– Elementy Społecznej Gospodarki Rynkowej
w programach wyborczych polskich partii politycznych – dr Łukasz Kaczmarczyk,
– Niemiecka polityka ochrony konkurencji a polityka ochrony konsumenta – konﬂikt czy synergia?
– dr Katarzyna Kamińska, mgr Małgorzata Trybuchowicz.
Najdłuższą dyskusję w tej grupie referatów wywołały wystąpienia doktor Jurczuk oraz doktor Kamińskiej i magister Trybuchowicz. Doktor Anna Jurczuk zaprezentowała wyniki badań (prowadzonych
w ramach projektu badawczego kierowanego przez
profesora Pysza) dotyczących pomiaru kierunku
zmian w porządku społeczno-gospodarczym w krajach transformacji systemowej z perspektywy teorii
ładu konkurencyjnego W. Euckena, przy zastosowaniu metody porządkowania liniowego (metody Hellwiga i metody TOPSIS). Prelegentka wskazywała,
że pomiar porządku gospodarczego w ramach ładu
w dotychczasowych badaniach charakteryzuje się
dominacją badań jakościowych oraz dotyczy jedynie
wybranych aspektów porządku gospodarczego, co
stanowi mocny argument na rzecz poszukiwań metod
ilościowych, pomocnych przy całościowym pomiarze
kierunku zmian porządku społeczno-gospodarczego.
Natomiast doktor Kamińska i magister Trybuchowicz w swoim referacie zwróciły uwagę na istnienie
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ﬁlozoﬁczno-ekonomicznej. Zaliczono do niej pięć
referatów:
– Instytucja zawłaszczania i jej rola w ukształtowaniu neoliberalnego porządku gospodarczego –
prof. dr hab. Maciej Miszewski,
– Ordoliberalizm wobec globalizacji – dr hab.
Ewa Zeman-Miszewska,
– Społeczna Gospodarka Rynkowa Alfreda
Müllera-Armacka w perspektywie ﬁlozoﬁi ekonomii –
dr hab. Grzegorz Szulczewski,
– Nauki dla zarządzania w poszukiwaniu ładu
gospodarowania – dr hab. Andrzej Szplit,
– Pomieszanie porządków (?) – problemy ładu
społeczno-gospodarczego z perspektywy koncepcji
SGR i ordoliberalizmu – dr Ludwik Hejny.
Najwięcej dyskusji wywołały referaty profesorów: Miszewskiego oraz Szulczewskiego. Profesor
Miszewski przedstawił postulaty rozwoju nowej
ekonomii, podkreślając konieczność odejścia w niej
od pozorów neutralności aksjologicznej na rzecz
rozpatrywania zachowań gospodarczych w ich kulturowym, a więc instytucjonalnym aspekcie oraz
przyjęcia kwestii celów gospodarowania jako fundamentów konstrukcji nowej teorii. Poruszył również
kwestię konieczności zmian w polityce gospodarczej
oraz zaakcentował potrzebę utworzenia instytucji regulacyjnych o charakterze globalnym.
Punktem wyjścia referatu profesora Szulczewskiego były obszerne reﬂeksje dotyczące ﬁlozoﬁi
ekonomii jako inspiracji dla rozważań o gospodarce, w tym szczególnej wartości twórczości klasyka
SGR A. Müllera-Armacka. Prelegent zauważył, że
koncepcja ekonomiczno-społeczna Müllera-Armacka, która stanowi punkt wyjścia do tworzenia teorii
i praktyki gospodarczej SGR, opiera się na reﬂeksji
z zakresu historiozoﬁi i antropologii ﬁlozoﬁcznej.
Projekt SGR jest według Müllera-Armacka czymś
więcej niż projektem społeczno-ekonomicznym, posiada mianowicie znaczenie kulturowe i ﬁlozoﬁczne. Stanowi on bowiem praktyczną odpowiedź na
pytanie, jak pokonać kryzys duchowy i zarazem cywilizacyjny. Profesor Szulczewski przypomniał, że
Müller-Armack wskazywał na potrzebę przejścia do
drugiej fazy SGR, w której dokona się oceny polityki
socjalnej i społecznej oraz będą poszukiwane nowe
strategie z zakresu polityki gospodarczej, realizujące w aktualnych warunkach kanon wartości SGR.
W części końcowej referatu autor podkreślił, że

synergii pomiędzy niemiecką polityką ochrony konkurencji oraz ochrony konsumenta, wskazując na ich
ścisły związek z ordoliberalizmem i Społeczną Gospodarką Rynkową. Duże zainteresowanie słuchaczy
wzbudziły kwestie związane z działaniem niemieckich instytucji ochrony konsumentów oraz instytucji
zajmujących się prowadzeniem badań konsumenckich w RFN.
Trzecia grupa wystąpień poświęcona była tematyce realizacji zasad SGR na poziomie jednostek gospodarczych. Zaprezentowano tu trzy referaty:
– Wymieranie banków. Przyszłość sektora bankowego – dr hab. Eugeniusz Gostomski,
– Spółdzielczość w budowie Społecznej Gospodarki Rynkowej w Polsce – dr Ewa Kulińska-Sadłocha,
– Czynniki przedsiębiorczości w Społecznej Gospodarce Rynkowej (przykład Polski) – dr Elżbieta
Skąpska.
Z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła liczba pytań, spotkał się referat doktor Ewy
Kulińskiej-Sadłochy, dotyczący roli spółdzielczości w budowie Społecznej Gospodarki Rynkowej
w Polsce. Prelegentka po analizie idei spółdzielczości i SGR stwierdziła, że charakterystyczne dla
spółdzielczości wartości oraz jej konstytutywne zasady bardzo dobrze wpisują się w koncepcję Społecznej Gospodarki Rynkowej. I mimo że idea spółdzielczości wyprzedziła o ponad 100 lat ideę SGR,
a do tego praktyczna realizacja obu idei przebiega na innych poziomach struktur państwa czy gospodarki, to wiele je łączy. Zdaniem prelegentki,
z jednej strony koncepcja SGR stwarza warunki dla
upowszechnienia i stabilnego rozwoju spółdzielczości, z drugiej zaś – spółdzielczość wspiera realizację zasad SGR na poziomie lokalnym. Jednak skuteczność oraz szersze włączenie polskiego sektora
spółdzielczego w praktyczną realizację zasad SGR
wymaga eliminacji istniejących ograniczeń dla jej
rozwoju. Najważniejsze, zdaniem doktor Kulińskiej-Sadłochy, jest: zachowanie oddolnego charakteru
spółdzielczości, kreowanie przez państwo przyjaznego otoczenia prawno-ekonomicznego, a także powrót
do koncepcji bliskich związków z interesariuszami
i tradycyjnej misji spółdzielni. Na koniec zwróciła
ona uwagę na sprzyjające obecnie rozwojowi spółdzielczości warunki, takie jak: rozwój ekonomii społecznej, polityka wsparcia UE w tym zakresie czy
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popularyzacja koncepcji patriotyzmu gospodarczego. Na szczególną uwagę zasługuje referat profesor
Elżbiety Mączyńskiej pt. Społeczna Gospodarka
Rynkowa a polska polityka gospodarcza, wygłoszony w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
27 lipca 2017 r. Miał on charakter wykładu otwartego i zgromadził mieszkańców Ełku oraz władze
i pracowników naukowych pobliskich uczelni, obecni byli m.in. doc. dr Edward Hościłowicz – rektor
WSFiZ w Białymstoku, dr Anatoliusz Kopczuk –
prorektor WSFiZ oraz dr Adam Szczepanowski –
dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych WSFiZ.
Przedstawiciele kierownictwa białostockiej uczelni, a także inni uczestnicy spotkania wzięli czynny
udział w dyskusji po wykładzie.
Profesor Mączyńska rozpoczęła swoje wystąpienie od przypomnienia, że pochylanie się nad
istotą i celami Społecznej Gospodarki Rynkowej
w kontekście gospodarki polskiej ma fundamentalne znaczenie ze względu na zapis w art. 20 Konstytucji RP. Podkreśliła, że w przypadku polskiej
gospodarki występuje sytuacja równoczesnego postępu i anachroniczności, mogąca mieć swoje źródło
w braku woli lub/i braku mechanizmów politycznych, aby podjąć odpowiednie działania. Zauważyła, że w gospodarce światowej występują trudne
do opanowania, złożone zjawiska, które z jednej
strony mają podłoże geopolityczne, a z drugiej –
wynikają z dokonującego się na świecie przesilenia
cywilizacyjnego. Sporo uwagi profesor Elżbieta
Mączyńska poświęciła trendom w gospodarce globalnej. Jej zdaniem, przechodzenie od wzorca cywilizacji przemysłowej do poprzemysłowej sprawia,
że zarówno instytucjonalne, jak i inne stosowane
w polityce społeczno-gospodarczej rozwiązania coraz częściej okazują się nie przystawać do wymogów
nowej gospodarki. Dokonującego się tym samym
postępu nie da się zahamować. Przyznała, że nie ma
sensu przeciwdziałać nowym zjawiskom, np. takim
jak „uberyzacja”, ponieważ są to procesy generowane przez nowe technologie i postęp technologiczny.
W warunkach nowej gospodarki tradycyjne rozwiązania i narzędzia okazują się nie tylko nieskuteczne, ale wręcz zwiększają ryzyko błędnych decyzji społeczno-gospodarczych podejmowanych na
różnych szczeblach instytucjonalnych. Widoczna
zaczyna być również zmiana ekonomicznego paradygmatu w kierunku świata opartego na współpracy.

koncepcję o bardziej holistycznym wymiarze. Podsumowując swoje wystąpienie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podkreśliła, że do budowy prorozwojowego ładu społeczno-gospodarczego
w Polsce konieczne jest prowadzenie monitoringu
przemian w wymiarze globalnym, lokalnym, makroi mikroekonomicznym. Po wykładzie miała miejsce
ożywiona dyskusja, moderowana przez profesora
Pysza.
W programie seminarium, poza częścią naukową,
nie zabrakło również miłych akcentów kulturalnych,
jak: seans ﬁlmowy w Mazurskim Kinie pod Gwiazdami czy spacer z przewodnikiem po Ełku.
Reasumując, należy zauważyć, że zarówno treści,
jak i wyniki seminarium, wypracowane wspólnie
przez uczestników w trakcie jego trwania, stanowią istotny i cenny wkład w rozwój problematyki
dotyczącej teorii ordoliberalnej i koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej. Przyczyniają się one
w znacznym stopniu do uzyskania uniwersalnego
obrazu koncepcji w odniesieniu do możliwości jej
praktycznych zastosowań w polskiej gospodarce
i wyjaśniania kwestii związanych z procesem integracji europejskiej, nie ograniczając się jedynie do
analizy w aspekcie historycznym.

Uczestnicy seminarium w ﬁlii białostockiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Ełku
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Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
przekonywała, że należy wprowadzić takie systemy,
które umożliwią najkorzystniejsze dla społeczeństwa
wykorzystywanie potencjału nowych technologii,
szczególnie cyfrowych. Potrzebne są jednak nowe
rozwiązania instytucjonalne i polityka ładu, które
będą dostatecznie otwarte na nowości. Jako przykład
nowego rozwiązania instytucjonalnego profesor
Mączyńska przytoczyła crowdfunding, który może
zastąpić kredyty bankowe przy ﬁnansowaniu niektórych inwestycji. Odnosząc się do gospodarki Polski,
stwierdziła, że o przyszłych możliwościach trwałego
społeczno-gospodarczego rozwoju przesądzać będą
sposoby i efektywność wykorzystywania źródeł
własnego potencjału rozwojowego. Istotne byłoby
zatem zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej
gospodarki oraz eksportu towarów zaawansowanych
technologicznie. W tym kontekście dokonała też
prezentacji i oceny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), zwracając przy tym uwagę
na pewne jej elementy spójne z koncepcją SGR.
Podkreśliła, że zarówno SOR, jak i SGR nakierowane są na szeroko rozumianą inkluzywność społeczną oraz na urzeczywistnienie prorozwojowego ładu
społeczno-gospodarczego, przy czym SGR stanowi

Piotr Ciepliński

I MIEJSCE W XXX OWE

Krótko o sobie: Jestem fanem przyglądania się. Zawsze przyglądałem się temu,
czego nie umiałem zrozumieć. Wystarczy to połączyć ze skłonnością do zadawania pytań i oto ja – nastolatek zainteresowany każdą dziedziną, która angażuje
ludzki rozum i emocje. Ekonomia spełnia te kryteria.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to dla mnie: Przygoda, która nadała precyzyjny kształt moim myślom na temat przyszłości naukowej i zawodowej. Wspaniała
okazja do poznania ogromnej liczby ludzi z niezwykłymi predyspozycjami intelektualnymi i determinacją do osiągania postawionych sobie celów.
Konkurencja to dla mnie: Siła napędowa pozwalająca osiągać kolejne szczyty.
Zwycięstwo okazuje się cenne tylko wtedy, gdy kontrkandydaci okazali się godni
szacunku.
Sukces to dla mnie: Moment, kiedy raz obrana – nieoczywista i wymagająca –
ścieżka otwiera się ostatecznie na wspaniały widok, którego nie da się
doświadczyć w inny sposób. Sukces to ostateczne potwierdzenie, że wysiłek włożony w dowolną aktywność daje oczekiwaną stopę zwrotu.
Pieniądze zarabiam: Inwestuję w polskie papiery wartościowe o dużej płynności, a od niedawna jestem także praktykantem w domu maklerskim jednego
z polskich banków.
Internet jest dla mnie: Źródłem informacji i środkiem komunikacji. To internet
„zaopatrywał” większość olimpijczyków w wiedzę, nie byłem wyjątkiem.
Czytam: Czechowa, Kafkę, Orwella, C.S. Lewisa i kilku innych, z moim ulubionym Brunonem Schulzem na czele.
Gdyby to ode mnie zależało: Chciałbym, aby Polska nie utraciła swoich elit
w czasie II wojny światowej. Jestem przekonany, że mieszkalibyśmy dziś
w innym kraju. Myślę, że udałoby się nam uchronić przed intelektualną jałowością komunizmu.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam w domu: Okrągły i doskonale wypolerowany
kawałek marmuru. Jest wielkości małego melona i nigdy nie udało mi się ustalić
jego przeznaczenia.
Moje plany życiowe to: Chciałbym zostać zarządzającym funduszem inwestycyjnym w Londynie, Nowym Jorku albo Mediolanie. Moim marzeniem jest funkcjonować jako jedna z komórek ﬁnansowego krwiobiegu współczesnego rynku.
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Mógłbym się zatrudnić w: Chętnie podjąłbym pracę w takich ﬁrmach, jak
JP Morgan, Goldman Sachs czy chociażby Barclays Investment Bank. Zależy mi
na ﬁrmach o globalnej skali działania, zatrudniających najlepszych specjalistów.
Nie podjąłbym pracy w: Firmie, która nie stawiałaby przede mną wyzwań wymagających kreatywności. Jeśli moją pracę może wykonać odpowiednio zaprogramowana maszyna, nie jestem dłużej potrzebny. Twórczość jest ostatecznym
warunkiem.
Wakacje spędzam: Będąc odrobinę młodszym, przez większość wakacji spotykałem się ze znajomymi i całymi dniami uprawiałem sport. Od tego roku dużą
część wakacji pochłonęło doskonalenie moich umiejętności w domu maklerskim,
ale wciąż nie przeszkadza mi to w utrzymywaniu bliskich relacji ze wszystkimi
moimi przyjaciółmi.
Irytuje mnie: Populizm. Ta magma przechylająca szale demokracji, paraliżująca umysły gorzej zorientowanych. A może to ci, którzy mu ulegają, są winni?
Do szału może mnie doprowadzić: Z całą pewnością będzie to bezmyślność.
Bezmyślność, która objawia się niesolidnym realizowaniem swoich zadań, nieuwzględnianiem w swoich planach innych ludzi. To coś w rodzaju parkowania
na dwóch miejscach na raz przeniesione do pozostałych dziedzin życia.

Alicja Okapa
II MIEJSCE W XXX OWE
Krótko o sobie: Maturzystka z Lublina, laureatka II miejsca XXX OWE, laureatka Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki. Interesuję się ﬁlmem
i sportem.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to dla mnie: Wielki sukces osobisty i niezapomniane chwile, które będę jeszcze długo wspominać.
Największy grzech ekonomistów: Niewyciąganie wniosków płynących z historii.
Konkurencja to dla mnie: Motywacja do dalszej pracy.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: Wody mineralnej… lekko gazowanej.
Sukces to dla mnie: Ogromna radość i satysfakcja, a także nagroda za wysiłek
włożony w przygotowania.
Pieniądze zarabiam: Właściwie jeszcze ich nie zarabiam, póki co staram się
zdobyć gruntowne wykształcenie.
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Moje plany życiowe to: W nawiązaniu do poprzedniego pytania, na razie stawiam
na edukację, tj. studia na SGH. Uważam, że planowanie życia na więcej niż pięć
lat do przodu pozbawione jest sensu. Trzeba być otwartym i gotowym na pewną
spontaniczność.
Mogłabym się zatrudnić w: Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów zawodowych, hobbystycznie zaś mogłabym podjąć pracę w redakcji magazynu ﬁlmowego.
Nie podjęłabym pracy w: Zawodzie, wymagającym kwaliﬁkacji technicznych.
Wakacje spędzam: Aktywnie zwiedzając.
Irytuje mnie: Brak punktualności.
Do szału mogą mnie doprowadzić: Grupowe konwersacje na komunikatorach
społecznościowych lub słaby występ polskiej reprezentacji narodowej.
Internet jest dla mnie: Ogromnym ułatwieniem. Potraﬁę się bez niego obyć, jednak
tylko przez ograniczony czas. Natomiast jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, trudno
mi sobie wyobrazić brak internetu.
Czytam: Przez ostatni rok najwięcej książek ekonomicznych, a w wolnym czasie
(np. w wakacje) zróżnicowane pozycje.
Oglądam: Wiele ﬁlmów, ale tylko z legalnych źródeł.
Mój ulubiony gadżet: Telefon. Myślę, że nie jestem oryginalna.
Gdybym nie była tym, kim jestem, mogłabym być: Krytykiem ﬁlmowym. Kilka
moich recenzji znajduje się na Filmwebie.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam w domu: Domek Królewny Śnieżki, którego nie
potraﬁę się pozbyć.

Przemysław Karpisz
III MIEJSCE W XXX OWE
Krótko o sobie: Jestem dumnym krakusem, uczniem krakowskiej ,,piątki”.
Fascynuje mnie ekonomia rozwoju, ﬁzyka teoretyczna i teatr, w którym amatorsko
grywam już od parunastu lat.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to dla mnie: Przede wszystkim wyzwanie
i motywacja do nauki.
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Największy grzech ekonomistów: Założenia, zwłaszcza homo oeconomicus.
Konkurencja to dla mnie: Motywacja.
Sukces to dla mnie: Znak, że idę w dobrym kierunku.
Ludzie nie wiedzą o mnie, że: Trzymam w pokoju dwie szuﬂady słodyczy „na czarną godzinę”.
Moje plany życiowe to: Studia ekonomiczne i praca w jakiejś międzynarodowej
organizacji lub sektorze publicznym.
Mógłbym się zatrudnić w: Instytucjach Bretton Woods, chociaż to bardziej odległe
marzenie niż cokolwiek innego.
Nie podjąłbym pracy w: JPMorgan, Goldman Sachs, ani innej maszynce do robienia pieniędzy na derywatach.
Irytuje mnie: Brak otwartości na argumenty i aksjomatyzacja własnych poglądów.
Nigdy sobie nie odmawiam: Szklanki mleka.
Internet jest dla mnie: Najlepszym wynalazkiem ostatniego stulecia.
Czytam: Mniej niż bym chciał, w większości książki ekonomiczne.
Oglądam: Głównie seriale, wychowywałem się na „Doktorze Who”.
Mój ulubiony gadżet: Mój zegarek. Nie ma żadnych „bajerów”, jest analogowy,
ale z jakichś przyczyn darzę go sympatią.
Gdybym nie był tym, kim jestem, mógłbym być: Kiepskim naukowcem albo
aktorem trzeciej kategorii.
Gdyby to ode mnie zależało: Na Żelaznym Tronie zasiadłby Tyrion.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam w domu: Tomiszcze ze wszystkimi wydaniami
,,L’Osservatore Romano” z lat 1980–1985.
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Z NASZYCH STARODRUKÓW

Bohdan Wasiutyński
UBEZPIECZENIA ROBOTNICZE
W ROSYI
Państwa europejskie jedne po drugich wprowadzają ubezpieczenia przymusowe robotników.
Z trzech form ubezpieczenia: od chorób, nieszczęśliwych wypadków i niezdolności do pracy – ubezpieczenie od braku pracy nie przybrało jeszcze nigdzie charakteru państwowego,
najpilniejszem było zabezpieczenie robotnikom
odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy
pracy. Zamiast zasady prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody i straty zatryumfowała teorya „ryzyka zawodowego”, która zalicza odszkodowanie za wypadki przy pracy do
kosztów wytwórczości i nakłada je na przedsiębiorców lub wogóle na cały przemysł. Zabezpieczenie pomocy lekarskiej i zapomóg na czas
choroby rozwinęło się w formie stowarzyszeń
wzajemnej pomocy i organizacyi zawodowych
w Europie Zachodniej i prawodawca ograniczał się przeważnie do subwencyonowania kas
istniejących i unormowania ich działalności.
W Niemczech w r. 1883 zaprowadzono przymusowe ubezpieczenia na wypadek choroby;
przykład ich znalazł zastosowanie w Austryi
i na Węgrzech tudzież w księstwie Luksemburskiem, związanem unią celną z Niemcami.
Następnie zaprowadzono przymusowe ubezpieczenie od chorób w Anglii, Norwegii, Serbii
i Rumunii. We Francyi przymusowe ubezpieczenie obowiązuje tylko górników; we Włoszech
są ubezpieczone robotnice na wypadek połogu. Szwajcarya – comme de raison – przyjęła
w roku bieżącym 1 system kompromisowy między
systemem „niemieckim” a „romańskim” – popiera finansowo kasy wzajemnych ubezpieczeń,
ale stawia im szczegółowo określone warunki
działania; nie wprowadza przymusu ubezpieczenia się, lecz pozostawia kantonom, względnie
gminom prawo zaprowadzenia obowiązkowego
ubezpieczenia i zakładania publicznych kas
chorych. Ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy i starości tudzież ubezpieczenie
wdów i sierot zaprowadzono w Niemczech w r.
1

Chodzi o rok 1913 (przyp. red. „Biuletynu PTE”).
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1889; w r. 1910 na podobnych zasadach oparto prawo francuskie, rumuńskie, luksemburskie.
Na innej podstawie zorganizowano ubezpieczenie niezdolnych do pracy i starców w Anglii.
W Danii państwo i gminy udzielają zapomóg
starcom powyżej 60 lat. W państwie rosyjskiem
za najpilniejszą sprawę uznano dostarczanie
pomocy lekarskiej robotnikom przemysłowym
i od roku 1867 bez ścisłego sformułowania
prawodawczego szereg przepisów zobowiązał
większe zakłady przemysłowe do dostarczania bezpłatnej pomocy lekarskiej robotnikom.
W zakresie odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki pierwotnie (prawo z d. 15 czerwca 1903 r.)
naśladowano prawodawstwa tych państw, które
przyjęły zasadę odszkodowania robotników za
wypadki zawodowe przez pracodawcę (Francya,
Anglia,. Belgia, Dama, Hiszpania i t. d.), wkrótce jednak postanowiono zaprowadzić przymusowe ubezpieczenie robotników (wzorem Niemiec,
Austryi, Węgier, Włoch, Luksemburga, Norwegii, Holandyi, Finlandyi, Szwajcaryi, Serbii
i Rumunii). Jednocześnie z prawem o ubezpieczeniu robotników od nieszczęśliwych wypadków,
ciała prawodawcze rosyjskie uchwaliły prawo
o zabezpieczeniu robotników na wypadek choroby (z dnia 5 lipca 1912 r.). Zapowiedziane
w Ukazie Najwyższym 1904 r. ubezpieczenie
od niezdolności do pracy i starości nieprędko
zapewne przybierze formę prawa obowiązującego, gdyż nie pomyślano jeszcze o jego opracowaniu.
Każde prawo społeczne liczyć się musi
z temi instytucyami i prawami, które istniały do chwili wprowadzenia nowej ustawy.
Zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń od chorób
w Europie Zachodniej inicyatywa społeczna
zdziałała bardzo dużo i prawodawca dostosowywał się wszędzie do wytworzonych stosunków. W Rosyi pod tym względem zastał
prawodawca niemal zupełną tabula rasa. Królestwo Polskie skrępowane było takimi samymi

musieli liczyć się z nabytemi przez nich prawami do emerytur i zapomóg. Prócz tego, ponieważ byli oni prawie wyłącznie cudzoziemcami
i zatrudniali pewną część robotników ze Śląska
pruskiego i Galicyi, musieli starać się o zabezpieczenie im tych korzyści, jakie dawały instytucye wzajemnej pomocy, które najwcześniej
właśnie rozwinęły się w przemyśle górniczym.
Naśladowano zatem pruskie Knappschaftskassen, austryackie „kasy brackie” (Bruderladen),
francuskie caisses de sócours. Kasy te powstawały w rozmaitych terminach (począwszy
od r. 1859), posiadały swoje statuty przez
władze rządowe nie zatwierdzone i przez czas
długi działały bez kontroli rządowej. Rozwijały się one rozmaicie, miały jednak wszystkie z konieczności duże braki: 1-e wszystkie trzy rodzaje ubezpieczeń połączone były
w jednej kasie, która nie mogła podołać swym
obowiązkom, tembardziej, że składki nie były
zastosowane do zobowiązań kasy a składki
przedsiębiorców były zbyt małe; 2-e robotnik,
przechodzący z jednego przedsiębiorstwa do
drugiego, tracił nabyte prawa, które zabezpieczyć mu mogła tylko projektowana ogólna
kasa emerytalna; 3-e niedostateczny wpływ
robotników lub zupełny jego brak na zarządzanie kasą, co prowadziło do nieporozumień,
bojkotowania wyborów do zarządu kas i strajków; 4-e brak niezmiennych statutów, brak
oddzielenia w niektórych przedsiębiorstwach
funduszów kasy od funduszów przedsiębiorstw
i zabezpieczenia nietykalności kapitałów kasy;
5-e wydawanie zapomóg tylko wówczas, gdy
choroba, niedołęstwo lub śmierć nie była
spowodowana winą robotnika. W roku 1908
według danych urzędowych istniały kasy robotnicze rożnego typu w 17 zakładach górniczych i hutniczych (z tej liczby 16 w Zagłębiu
Dąbrowskiem); liczyły one 22,676 członków
i miały 360,469 rubli kapitałów. Ogólna liczba
robotników górniczo-hutniczych w Królestwie
wynosiła wówczas 38,380 (...).

Źródło: Bohdan Wasiutyński, „Ubezpieczenia robotnicze w Rosyi”, (w:) „Ekonomista”,
tom I za kwartał pierwszy, Warszawa 1913,
s. 154-157.
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przepisami policyjnymi, jak Cesarstwo, ograniczającymi do zera działalność stowarzyszeń,
opartych na wzajemności w warstwie robotniczej. Posiada natomiast pewne tradycye troski
o byt robotników jeszcze z czasów Kongresówki.
Mianowicie w rozległych wówczas przedsiębiorstwach górniczych rządowych utworzona została dekretem z roku 1817 Królewska
Korporacya Górnicza, której jednem z zadań
było wydawanie zapomóg górnikom chorym,
niezdolnym do pracy lub starym. Według przepisów zatwierdzonych przez Główną Dyrekcyę
Górniczą, od r. 1821 stali robotnicy górniczy t. zw. przysięgli, zapisani do specyalnych
1
ksiąg, płacili 3 –2 % od swych zarobków, wzamian za co mieli prawo do bezpłatnej pomocy
w czasie choroby dla siebie i swych rodzin
i zapomóg pieniężnych oraz do emerytury
w razie niezdolności do pracy tudzież do
wsparć pogrzebowych. Skarb nic ze swej strony nie dopłacał. Ale z biegiem lat, gdy liczba emerytów się zwiększała, „Towarzystwu
Górniczemu” grozić poczęła ruina. Powstały
projekty reorganizacyi, lecz tylko część projektu w roku 1842 przyjęta była za podstawę
działalności Towarzystwa; dotyczyła ona strony finansowej: podwyższenia składek robotników stałych do 6%, pociągnięcia do składek
4% robotników czasowych (którzy otrzymywali
tylko pomoc lekarską w razie choroby i wsparcia pogrzebowe), ściągania 1% na rzecz Towarzystwa od sum, wypłacanych przedsiębiorcom
i dostawcom górniczym, pobierania 4% od pensyi, wypłacanych emerytom górniczym i t. p.
Skarb państwa pokrywać musiał dość znaczne
deficyty Towarzystwa. Od chwili powtórnego objęcia zakładów górniczych przez zarząd
skarbowy (od r. 1833 do 1842 zarządzał nimi
Bank Polski) ponawiały się projekty zorganizowania Towarzystwa, zbierały się Komisye
z udziałem przemysłowców górniczych, które
opracowały szereg projektów stworzenia ogólnego stowarzyszenia centralnego dla górników
w zakładach rządowych i prywatnych i kas
wzajemnej pomocy przy poszczególnych przedsiębiorstwach. Tymczasem rząd pozbył się największych zakładów górniczych, odstępując je
przedsiębiorcom prywatnym. Rada Zjazdu Przemysłowców Górniczych parokrotnie opracowywała w dalszym ciągu projekt kasy emerytalnej
dla górników w Król. Polskiem, zawsze jednak
dziwną rzeczy koleją nie zdołał on uzyskać
zatwierdzenia władz rządowych.Przedsiębiorcy,
którzy nabyli od rządu zakłady górnicze, mając
w szeregach swych robotników „przysięgłych”,
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WYKŁADY Z MAKROEKONOMII. GOSPODARKA
KAPITALISTYCZNA BEZ BEZROBOCIA
Książka ta jest niezbędnym antidotum na dominację nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co można uznać
za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to
znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów,
przekładając się zarazem na kosztowne, zagrażające trwałą stagnacją czy nawet recesją, błędy w przyjmowanych podstawach polityki społeczno-gospodarczej. Kazimierz Łaski w bardzo atrakcyjny
dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teorię
ekonomii. Przedstawia ekonomię zakorzenioną w niedocenianej
wciąż (zwłaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na
użyteczność tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie
w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.
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O LEPSZY ŁAD SPOŁECZNO-EKONOMICZNY
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rąk czytelników książkę
przygotowaną wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk. Książka ta stanowi wybór dzieł Tadeusza Kowalika,
wybitnego naukowca, profesora nauk ekonomicznych, specjalizującego się w badaniach z zakresu ekonomii transformacji, ekonomii
porównawczej, a także historii gospodarczej i metodologii nauk humanistycznych. Publikacja zdobyła I miejsce w kategorii „Najlepsza
książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie „Economicus”
organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.
ELŻBIETA MĄCZYŃSKA (RED. NAUK.)

EKONOMIA DLA PRZYSZŁOŚCI

Monograﬁa ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty
ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu,
że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych
nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu
w praktyce.
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ZBILANSOWAĆ BANKI

Kryzys ﬁnansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych
w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu
banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy
ﬁnansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu ﬁnansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych
znawców problematyki ﬁnansów z perspektywy ﬁnansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu
i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków
ﬁnansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania
w przyszłości banków przeżywających duże trudności ﬁnansowe.
ROBERT J. SHILLER
FINANSE A DOBROBYT SPOŁECZNY
Po głębokim kryzysie ﬁnansowym reputacja sektora ﬁnansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora
ﬁnansowego z jego przewinień – był on wszakże chyba jedynym
człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej
ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor ﬁnansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć
potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system ﬁnansowy
to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego
poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów ﬁnansowych,
a nie mniej, a system ﬁnansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.
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