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Niektóre decyzje mają większy wpływ na nasze życie niż
inne. Podobnie jest z ludźmi, których spotykamy.
My wierzymy, że takim wydarzeniem może być udział
w olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Dla wielu młodych
ludzi to nie tylko krótka przygoda, ale początek czegoś
zupełnie nowego. Potężny zastrzyk adrenaliny płynący
z rywalizacji i szczęście, gdy okazuje się, że praca przyniosła
rezultaty. Emocje podobne do tych, jakie towarzyszą
sportowcom podczas prawdziwych igrzysk olimpijskich.
Olimpiada to także możliwość odwiedzenia miejsc na co dzień niedostępnych, jak
siedziba Narodowego Banku Polskiego, Giełda Papierów Wartościowych czy Pałac
Prezydencki. To umocnienie wiary we własne siły i motywacja do dalszej pracy. Jeśli
zwycięstwo nie przyjdzie za pierwszym razem, to może w kolejnej edycji.
Ten olimpijski „Biuletyn” kierujemy do szkół, aby zachęcić je do udziału w zawodach.
Pokazujemy, jak było w zakończonej właśnie edycji – o swoich przeżyciach opowiadają
sami uczestnicy. Z kolei najlepsi eksperci w swoich artykułach przedstawiają aktualne
problemy dotyczące gospodarki – w tym roku piszą o rozmaitych wymiarach
nierównowagi gospodarczej, bo to temat przewodni XXVI Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej w roku szkolnym 2012/2013.
Bardzo chcemy, aby wszystkie ekonomiczne talenty miały szansę się rozwinąć,
niezależnie od tego, czy pochodzą z dużego ośrodka, czy małej miejscowości.
Olimpiada daje taką szansę. Szczególnie liczymy na pomoc nauczycieli – ponieważ
do zawodów mogą zgłaszać się wyłącznie szkoły, a nie uczniowie indywidualnie.
Zgłoszenie się nie jest trudne – wystarczy za pośrednictwem strony internetowej
ww.pte.pl/owe wypełnić formularz, wydrukować go i wypełniony wysłać do właściwego
komitetu okręgowego. Trzeba to zrobić do 30 września, ale lepiej nie odkładać tego
na ostatnią chwilę. Na razie szkół jest 806, ale pragniemy, aby co roku było ich jeszcze
więcej.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z mecenasami wspierającymi organizację
olimpiady jest głęboko przekonane, że wiedza ekonomiczna przydaje się każdemu,
a także przyczynia się do większej racjonalności życia publicznego. Wierzymy też, że
uczniowie, którzy dziś wygrywają w olimpiadzie, ci najlepsi z najlepszych, będą mieli
szansę swoją wiedzę i talent wykorzystać właśnie w tym celu.

Nakład: 5000 egz.

Iwona Dudzik
redaktor prowadząca
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Olimpiada

trzyma poziom
W 1991 r. wygrał Pan Olimpiadę Wiedzy
Ekonomicznej. Czy wtedy było to
łatwiejsze niż obecnie?
Nie da się jednoznacznie powiedzieć, że wówczas było trudniej czy łatwiej. To były zupełnie
inne czasy. Początki transformacji, brakowało
literatury ekonomicznej, z której można się
było przygotować. Dziś z kolei jest inna trudność – literatury jest tak dużo, że trzeba się
przebić przez gąszcz publikacji ekonomicznych
o bardzo zróżnicowanej wartości, aby odsiać
owe ziarno od plew.
Gdyby Pan z dzisiejszą swoją wiedzą
przystąpił do zawodów, byłby Pan
pewien zwycięstwa?
Z pewnością dziś posiadam o wiele większą
wiedzę ekonomiczną niż kiedyś, ale abym
mógł się poddać takiej ocenie, to trzeba by mi
było odjąć nieco lat i wrócić się w szkolne ławy.
Konkurencja jest wysoka, ale może kiedyś, przy
okazji kolejnego jubileuszu Olimpiady pomyślimy o rywalizacji pomiędzy członkami Komitetu
Głównego OWE, a nasi laureaci zasiądą wówczas w ławach jurorskich (uśmiech).
Czy laureaci, którzy zajmują najwyższe
miejsca, reprezentują taki poziom wiedzy
jak profesjonalni ekonomiści?
Na to, żeby zostać dobrym ekonomistą, potrzeba wielu lat uczenia się i zdobywania doświadczenia. Uważam, że także przede mną
jeszcze wiele do zrobienia w tej dziedzinie.
Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
reprezentują bardzo wysoki poziom wiedzy
ekonomicznej, ale trzeba pamiętać, że Olimpiada jest wprawdzie niezwykle istotnym, ale
niejedynym i ostatecznym etapem na drodze
do kariery w zawodzie ekonomisty. W każdym
razie laureaci naszej Olimpiady już na początku
tej drogi znajdują się na o wiele lepszej pozycji
od swoich rówieśników, którym brakuje tego
doświadczenia.
Czy dziś, po 20 latach, jest Pan zadowolony
ze swego zwycięstwa tak samo jak w dniu,
w którym Pan wygrał? Było warto?
Olimpiada była przełomem. Kiedy kończyłem
ósmą klasę szkoły podstawowej (gimnazjów
jeszcze nie było), nie wiedziałem, co dalej robić.
Za namową mamy wybrałem liceum ekonomiczne i był to strzał w dziesiątkę. Postawiłem
sobie za cel, żeby z przedmiotów ekonomicznych mieć najwyższe stopnie. Potem pojawiła się
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Z dr. Arturem
Pollokiem, wiceprezesem
Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego,
wiceprzewodniczącym
Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej,
rozmawiała
Iwona Dudzik.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, szczęście mi
sprzyjało i zwyciężyłem. To otworzyło mi drogę bez egzaminów wstępnych (bo takowe
wówczas były) na Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, potem trafiłem na seminarium
magisterskie do profesor Zofii Dach, która zaproponowała mi pracę na uczelni w charakterze asystenta. Obecnie jestem na tej uczelni
nauczycielem akademickim i pracownikiem
naukowym w Katedrze Ekonomii.
Jestem więc dokładnie tu, gdzie chciałem
być. Zawsze myślałem o tym, aby wciąż uczyć
się samemu i jednocześnie być nauczycielem,
nie wykonywać odtwórczej pracy, tylko stale
zajmować się czymś nowym. I raczej się w tej
roli sprawdzam, skoro w plebiscycie studentów Wydziału Finansów mojej uczelni, na którym pracuję, zdobyłem tytuł „Mentora”, czyli
naszego uniwersyteckiego Oscara w kategorii
bratnia dusza.
Czy obecnie, kiedy młodzi ludzie nie
mają pracy, firmy proponują im kiepskie
warunki, Olimpiada może ułatwić im
start kariery zawodowej?
Do uczestnictwa w Olimpiadzie zgłaszają się
ludzie bardzo ambitni, którzy chcą rozszerzać
swoją wiedzę, aby lepiej rozumieć otaczającą
ich rzeczywistość gospodarczą. Z tych powodów, o czym już wspomniałem wcześniej, oni
już na starcie są lepiej przygotowani od rówieśników. Oczywiście sytuacja na rynku pracy
jest trudna i sama wiedza może nie gwarantować zatrudnienia. Ale widząc przebojowość
i ogromne zasoby przedsiębiorczości młodzieży
olimpijskiej, jestem pewien, że oni sobie poradzą lepiej niż inni, którzy tych cech nie mają.

Więc choć bezpośrednio Olimpiada nie daje
żadnej gwarancji zatrudnienia, to nigdy nie słyszałem, aby wśród laureatów był to szczególny
problem. Zwykle trafiają oni do najlepszych
instytucji finansowych, banków, korporacji
i awansują, zasilają też kadry naukowe na wyższych uczelniach czy w administracji rządowej.
Jak Pan myśli, jakie czynniki przyczyniły
się do tego, że u olimpijczyków silnie
rozwinęły się takie cechy, jak przebojo
wość, wiara w siebie, inteligencja?
Bardzo dużą rolę odgrywa klimat otwartości
myślenia panujący w domu. Chwalenie przez
rodziców, zachęcanie do samodzielności, pobudzanie wiary w siebie sprzyja rozwojowi talentów. Często trafili też na dobrych nauczycieli, którzy potrafili ich zmotywować do pracy, nie
wmawiali, że są beznadziejni, bo w ten sposób
można skutecznie zabić każdy talent.
Czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
organizator Olimpiady, śledzi losy swoich
podopiecznych?
Bardzo nas to interesuje i śledzimy, na ile jest
to możliwe, bo przecież przez Olimpiadę przetoczyło się już ponad ćwierć miliona młodych
ludzi. Zmieniają się numery telefonów, adresy
e-mailowe, ale zawsze, szczególnie przy okrągłych jubileuszach, prosimy, by się do nas odzywali i chwalili osiągnięciami. Uwieczniamy
to potem w albumach wydawanych z okazji jubileuszy Olimpiady. Ponadto na portalu
społecznościowym LinkedIn została założona
przez dr. Jacka Tomaszewskiego – zwycięzcę
I edycji Olimpiady – grupa Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej – Alumni, skupiająca laureatów
i finalistów. Już dziś można tam prześledzić kariery kilkudziesięciu olimpijczyków. Zachęcam
do przyłączenia się do tej grupy.
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Jaka Olimpiada się Panu marzy?
Zależy mi na tym, aby Olimpiada objęła
swoim zasięgiem jak najwięcej młodzieży.
Ale nie chodzi w tym tylko o lepsze statystyki, ale także o to, żeby to się przełożyło na
wzrost nowoczesnej wiedzy ekonomicznej
wśród młodzieży.
Zresztą tak modyfikujemy Olimpiadę, aby
była ona przyjazna i skuteczna. Przykładowo w ostatnich latach opracowaliśmy nowy
program Olimpiady, wprowadziliśmy zasadę
transparentności, jesteśmy obecni w internecie, nieodpłatnie przekazujemy książki
ekonomiczne do szkół. Dodatkową atrakcją
jest to, że Olimpiada stwarza możliwość
osobistego spotkania się premierem czy wicepremierem, z ministrami rządu, prezesem
Narodowego Banku Polskiego. Fundujemy
bardzo atrakcyjne nagrody, wśród których są
m.in. stypendia naukowe, laptopy, praktyki
i staże zagraniczne, możliwość udziału w
zagranicznych seminariach naukowych, jak
np. we Vlotho w Niemczech, dotyczącego
społecznej gospodarki rynkowej. Nie zapominamy też o nauczycielach – opiekunach
naukowych olimpijczyków, każdy z nich
może liczyć na dyplom, a najlepsi na wartościowe nagrody. Obecnie pracujemy nad
nową stroną internetową i aplikacją na Facebooka umożliwiającą rozwiązywanie kwizów
z pytaniami z zawodów Olimpiady.
Kiedyś była jedna Olimpiada, dziś jest
kilka o podobnej tematyce, nie licząc
show w telewizji. Jest prześciganie
się na nagrody, sponsorów, czyli
komercjalizacja, a nawet przemysł wokół
tej dziedziny edukacji. Czy to dobrze?
Nie jestem zwolennikiem monopolu, ale nadmierna konkurencja i komercjalizacja w tej
dziedzinie nie napawa mnie optymizmem.
Olimpiad jest już całkiem sporo, m.in.:
przedsiębiorczości, wiedzy o finansach, turniej wiedzy i umiejętności menedżerskich.

od udziału w naszej Olimpiadzie,
Trzeba wiedzieć, że ich
bo wymaga ponadprzeciętorganizatorzy mają swoChoć bezponego wysiłku w zdobyje cele, np. Olimpiada
średnio Olimpiada
waniu wiedzy ekonoPrzedsiębiorczości
nie daje żadnej gwaranmicznej. Nie można
jest prowadzona
cji zatrudnienia, to nigdy nie
jednak się zgodzić
przez konsorcjum
słyszałem, aby wśród laureatów
z tym, aby Olimpiawyższych
szkół
był to szczególny problem. Zwykle
da miała charakter
ekonomicznych w
trafiają oni do najlepszych instytucji
zwykłej
klasówki,
celach promocyjfinansowych, banków, korporacji
w której przypadnych oraz aby poi awansują, zasilają też kadry
ku wystarczy tylko
zyskać kandydatów
naukowe na wyższych uczelszkolna wiedza. Tłuna studia.
niach czy w administracji
maczymy, że nie będzieJednak
rozprorządowej.
my obniżać poziomu, bo
szenie uczestników na
to się sprawdza, gwarantuje
różne olimpiady nie służy
wysoki poziom wiedzy laureatów.
dobrze sprawie edukacji. ProPoza tym sprawa trudności pytań jest
blem polega na tym, że niestety dziewzględna. Dla jednych dane pytanie będzie
je się i tak, iż nauczyciele, którym zależy na
łatwe, a przez innych może być ocenione jako
tym, by pochwalić się jak największą liczbą
niezwykle trudne. Wszystko zależy do tego, na
laureatów, wybierają te olimpiady, w których
jakie przygotowanie uczestników trafimy.
łatwiej zwyciężyć.
To powoduje presję na obniżanie poziomu.
Na razie temu nie ulegamy. Nadal Olimpiada
A czy zwycięzca jest rzeczywiście
Wiedzy Ekonomicznej należy do najbardziej
najlepszy?
prestiżowych olimpiad z zakresu wiedzy ekoRóżnice punktów w gronie 30 laureatów są
nomicznej, a poziom i wymagania stawiane
naprawdę niewielkie, a poziom bardzo wyolimpijczykom są tu najwyższe.
równany. Jednak system, jaki mamy, nie przewiduje miejsc ex aequo. Czy zwycięzca jest
Ponieważ jednak olimpiady są współfinannajlepszy? Na pewno jest bardzo dobry i nie
sowane przez Ministerstwo Edukacji Narowygrał przypadkowo. Pytania są zbyt wszechdowej, tort w postaci puli na dofinansowastronne i jest ich zbyt dużo, by przez takie sito
nie krojony jest między wszystkich na coraz
mógł przecisnąć się ktoś słabszy.
cieńsze kawałki. To stawia przed nami trudne
wyzwania finansowe, bo musimy na to zdobyMimo to w sprawdzaniu wiedzy jest też łut
wać pieniądze, a w dzisiejszych czasach wcale
szczęścia. Może być tak, że ktoś jest perfekcyjnie jest to łatwe.
nie przygotowany, a trafi akurat na to jedno
pytanie, które zna słabiej i uzyska niższą notę.
Poziom zawodników jest bardzo
Wyższy poziom trudności pytań nie jest więc rewysoki i wyrównany. Nie ma pokusy,
ceptą na niezawodne wyłonienie najlepszego.
aby poprzeczkę trudności jeszcze
podwyższyć?
Wiele osób może się zastanawiać, ile
wysiłku trzeba włożyć w to, by mieć
Poziom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
szanse w Olimpiadzie i czy warto.
bardzo wysoki i jeśli słyszymy narzekania, to
Jak by im Pan odpowiedział?
właśnie na to, że jest za wysoki. Niektórzy naJeśli ktoś interesuje się czymś, bardzo to kocha,
uczyciele mówią nam, że to odstrasza szkoły
to zajmowanie się tym nie stanowi dla niego
ogromnego wysiłku, wręcz przeciwnie, jest
to dla niego źródłem radości i satysfakcji. To
tak jak z pracą, jeżeli stanowi ona jednocześnie hobby, to jest przyjemnością. I choć tylko
30 osób co roku może uzyskać tytuł laureata,
to wszyscy uczestnicy Olimpiady, a jest ich
w każdym roku szkolnym po kilkanaście tysięcy,
są wygrani, bo rozszerzyli swoją wiedzę, a to
samo w sobie jest sukcesem, krokiem do przodu, gdy inni być może stoją w miejscu. W tak
złożonej rzeczywistości gospodarczej, z jaką
mamy do czynienia współcześnie, wiedza ekonomiczna jest bezcenna.
Czy ma Pan jakieś własne spostrzeżenia
dla uczestników, jakieś rady?
Aby niezależnie od wyników zawsze patrzyli na
otaczającą nas wszystkich rzeczywistość w sposób otwarty i z zaciekawieniem, nie bali się formułować własnych sądów, aby nie tylko przyglądali się z boku, ale próbowali współtworzyć
to, co ich otacza, i czerpali z tego radość.

Dr Artur Pollok i Jakub Sypniewski, zwycięzca XXV OWE.
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Ciekawe czasy

dla ekonomii
T

emat tegorocznej Olimpiady Ekonomicznej
„W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego” dotyczy gospodarki światowej, europejskiej, jak i całej nauki ekonomii.
Ostatnie lata kryzysu finansowego spowodowały głębokie przewartościowania w tej
dziedzinie. Przede wszystkim jedno z podstawowych założeń ekonomii, jakim jest koncepcja homo economicus – człowieka ekonomicznego – musi być podana jeśli nie w wątpliwość,
to przynajmniej nowej interpretacji. Nikt już
dzisiaj nie twierdzi, że homo economicus jest
kalkulującą, racjonalną jednostką, która zbiera
informacje, przerabia je i na ich podstawie podejmuje mądre, użyteczne decyzje, nie tylko na
dzisiaj, ale i na przyszłość.
Ta koncepcja zderzyła się bowiem z rzeczywistością, której najlepszym przykładem jest
zachowanie się przede wszystkim amerykańskich banków w latach 2006–2008. Banki te
wiedziały, że to, co czynią, jest nieracjonalne,
ale – jak powiedział prezes jednego z największych banków – dopóki gra muzyka, trzeba
tańczyć. Kiedy wszyscy postępują w określony
sposób, nie masz prawa się wyłamywać, bo
możesz na tym stracić. W odruchu stadnym
wszystkie owce ruszają się w jednym kierunku. A ponieważ dalej jest przepaść, wszystkie
w nią wpadają. Tak właśnie stało się w latach
2007 i 2008. Wszyscy wiedzieli, że rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Stanach
Zjednoczonych jest zepsuty, ale dalej w niego
inwestowali, bojąc się z niego wycofać. Nikt nie
dopuszczał myśli, że to nie ma sensu, że trzeba
tego zaprzestać. Dlaczego? Bo co się stanie,
jeśli ja wycofam się z lukratywnego biznesu,
a inni tego nie uczynią i nadal będą zarabiać?
W ten sposób to ja wyjdę na frajera. A moja
rada nadzorcza, moi akcjonariusze mnie zwolnią, bo przecież liczą się zyski. Nie za 10 lat,
nawet nie za rok, tylko za 3 miesiące.
Z jednej strony mamy więc przekonanie o hiperracjonalności pieniądza, a z drugiej – przykłady z rzeczywistego życia, które przedstawiają racjonalność w innym świetle.
Ostatnie dekady w gospodarce światowej
były generalnie okresami wysokiego wzrostu

Dla ekonomistów
idą ciekawe czasy.
W najbliższych latach
nastąpią wielkie
przewartościowania
nie tylko w nauce
ekonomii, ale także
w gospodarce światowej.
gospodarczego i globalizacji. Hiperglobalizację
wzmogły zmiany technologiczne, za sprawą
których kapitał przepływa w nanosekundę,
a także zniesienie barier instytucjonalnych dla
tego przepływu. Hiperglobalizacja przyniosła
wiele korzyści. Przede wszystkim rozwój globalnych rynków, który umożliwił takim krajom jak
Chiny oraz innym azjatyckim, a także Ameryki
Południowej, początek trwałego wzrostu gospodarczego. Bez eksportu Chiny byłyby prawdopodobnie nadal bardzo biednym krajem.
Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak
bardzo my sami skorzystaliśmy na globalizacji.
Dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby przesłać pieniądze w dowolne miejsce na świecie.
Możemy wyjechać na wycieczkę za granicę
i nikt nam nie wylicza ilości walut do wymiany. Potaniała większość produktów: sprzęt gospodarstwa domowego, elektroniczny, odzież.
Jest to możliwe, bo na globalny rynek weszło
ponad miliard nowych pracowników: głównie
Chińczyków i Hindusów.
Ale nie tylko korzyści płyną z globalizacji. Globalizacja oznacza także wielką konkurencję, którą odczuwają przede wszystkim kraje bogatsze.
W Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich
30 lat nie było podwyżek płac dla tzw. working
class, których zarobki muszą pozostawać konkurencyjne w stosunku do Chińczyków. Wzrost dochodów w USA dotyczy najbogatszych, którzy
tego typu rywalizacji nie muszą prowadzić.
Innym niesprzyjającym następstwem hiperglobalizacji jest to, że jeżeli kapitał przepływa

natychmiast w dowolne miejsce na świecie, to
kraje są od niego bardziej uzależnione. Demokracja w poszczególnych krajach może stać się
zakładnikiem rynków kapitałowych. Przykładem
są Włochy z czasów premiera Silvio Berlusconiego. Długo utrzymywał się on u władzy dzięki
nienaruszalnej większości w parlamencie. Jednak rynki finansowe uznały, że tak dalej być nie
może i zaczęły żądać dla rolowania pożyczek
przez rząd włoski bardzo wysokich stóp procentowych. Silvio Berlusconi szybko ustąpił. Premierem został profesor Uniwersytetu Bocconi
w Mediolanie, a zarazem wielokrotny komisarz
w Komisji Europejskiej – Mario Monti.
To pokazuje, że suwerenność krajów jest ograniczona, nie w wyniku integracji europejskiej, ale
również właśnie przez rynki kapitałowe.
Superglobalizacja doprowadziła wreszcie
do znaczących nierównowag gospodarczych.
Z jednej strony Stany Zjednoczone zakumulowały olbrzymi dług. Można powiedzieć, że
społeczeństwo amerykańskie za dużo wydaje,
natomiast za mało oszczędza. Z drugiej strony
społeczeństwo chińskie za dużo oszczędza i za
mało konsumuje. Paradoksalnie więc biedny stał
się wierzycielem bogatego.
Jedna trzecia horrendalnego długu amerykańskiego wynoszącego ponad 1500 miliardów dolarów jest w rękach Chińczyków.
Oczywiście, uzależnia to Stany Zjednoczone
od Chin. Ale też odwrotnie, uzależnia Chiny od
Stanów Zjednoczonych, bo przecież to, czego
Chińczycy by nigdy nie chcieli, to problemów
gospodarki USA i osłabienia dolara.
Dodam jeszcze, że Polska jest także w centrum tych zmian i wydarzeń. Bo choć nie należy do strefy euro, to jest częścią gospodarki
europejskiej.
Dla tych, którzy będą chcieli zająć się ekonomią
zawodowo, nadchodzą czasy bardzo ciekawe.
W najbliższych latach nastąpią bowiem wielkie
przewartościowania nie tylko w nauce ekonomii, ale także w gospodarce światowej.
Ale także tym, którzy ekonomii nie będą studiować, wiedza ekonomiczna będzie bardzo
przydatna. Dziś właściwie każdy powinien interesować się gospodarką. Dobrym sposobem
na pogłębienie wiedzy ekonomicznej jest udział
w olimpiadzie. Warto też czytać. Przez pryzmat
wiedzy ekonomicznej można lepiej rozumieć
całą resztę zjawisk społecznych.
Wykład podczas spotkania finalistów Olimpiady
z profesorem Markiem Belką 23 marca 2012 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie.
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Profesor Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego
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Olimpijczycy

pytają prezesa NBP
Jakub Stasik, IX Liceum Ogólnokształcące
im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie:

Czy wobec kryzysu strefy euro przystąpienie do niej
jest dla Polski wciąż atrakcyjne?

N

a pewno dzisiaj wygląda to inaczej niż w 2004 roku, gdy
w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej zobowiązaliśmy
się do wejścia do strefy euro. Wtedy wydawało się, że strefa euro
to głównie korzyści: intensywny handel, mniejszy koszt prowadzenia działalności gospodarczej, stabilność waluty. Dziś widzimy
też skutki niekorzystne. Na przykład to, że stopy procentowe w
Unii są o wiele niższe, niż powinny być dla kraju na dorobku.
Dzisiaj podstawowe stopy procentowe NBP wynoszą 4,5%,
a w Unii Europejskiej 1%.* Więc jakbyśmy weszli do
strefy euro, stopy procentowe natychmiast by spadły, co spowodowałoby gwałtowny wzrost
popytu na kredyty. Gospodarka zaczęłaby
rozwijać się szybciej. Szybciej zaczęłyby
rosnąć nasze płace, ale i ceny. Mogłyby
się wytworzyć bąble spekulacyjne. Bąbel, jak się napina, to pęka. To się stało
w Hiszpanii, w pewnym sensie w Grecji
i w krajach bałtyckich. Jak zapobiegać
temu zjawisku? To dziś największy problem.
Po pierwsze, najlepiej poczekać, aż gospodarka będzie na tyle rozwinięta, żeby nie

miała już potencjału do nadmiernego zadłużania. Ale jak długo można tak czekać?
Po drugie, możemy skorzystać z instrumentów
nadzorczych. Na przykład zaostrzać politykę
wobec banków, tak jak my czynimy od 2006
roku. Dla prezesów banku to jest niekorzystne,
ale z punktu widzenia gospodarki, a więc każdego kredytobiorcy, to bardzo dobre.
Po trzecie, nie ma co się pchać do strefy euro, dopóki trwa tam
remont. Po co przeszkadzać? Natomiast jest jeszcze aspekt polityczny. Strefa euro jest centrum decyzyjnym, a więc obecnie
decyzje są podejmowane bez naszego udziału. To nam przeszkadza politycznie, bo Polska ma ambicje bycia ważnym krajem w Unii Europejskiej.
Za parę lat, jak już strefa euro wyremontuje się, jeszcze
bardziej zintegruje, będziemy mieli dylemat, bo trudno
będzie do niej wejść, ale trudno będzie też nie wchodzić.
Nie zazdroszczę tym, którzy będą podejmować decyzję.
*podane wartości dotyczą marca 2012 r. , obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 %, a Europejskiego Banku Centralnego 0,75%.

Michał Ledóchowski, II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku:

Zakładając, że za kilka, kilkanaście lat znajdziemy się
w Eurolandzie, handel zagraniczny Polski nie będzie
rozliczany w złotych, tylko w euro. Jak to wpłynie
na bilans handlowy Polski? Czy można w tej chwili mówić
o jakimś optymalnym kursie wymiany złotego na euro
z punktu widzenia handlu zagranicznego?

N

a pytanie, jaki kurs złotego do euro powinniśmy przyjąć, najprościej powiedzieć, że rynkowy. Złoty jest walutą, która podlega wahaniom.
Były okresy, kiedy za 1 euro płaciliśmy nieco ponad
3 zł, ale było też prawie 5 zł. Z punktu widzenia biznesmena, który kupuje i sprzedaje towary na rynku
europejskim, to duży kłopot.
Więc jest pytanie, jaki kurs
jest dla większości eksporterów najbardziej atrakcyjny?
Mnie nie wolno spekulować,
ale spójrzcie na wykres nominalnego kursu złotego
do euro w ciągu ostatnich

10 lat. Co zobaczycie? Wykresy biegną do góry i do
dołu, ale jednak od pewnego średniego poziomu.
To poziom, o którym można powiedzieć, że jest
z punktu widzenia eksporterów optymalny.
Natomiast drugie pytanie jest następujące: Czy
wejście do wspólnej waluty pomoże polskim
eksporterom? Otóż, kiedy nie będzie już złotego, tylko euro, nie będziemy mieć problemu wrażliwości
złotego, problemów z dodatkowym
ryzykiem, którym muszą się teraz
zajmować wszyscy importerzy i eksporterzy. To powinno sprzyjać polskiej gospodarce.
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Michał Maśny, XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. Mikołaja Kopernika w Warszawie:

Po dymisji ze stanowiska ministra finansów po ośmiu miesiącach rządzenia
powiedział pan, że pana „potencjał energetyczny się wypalił”. Jak pan
ocenia dwa lata pracy Narodowego Banku Polskiego w dość burzliwym
okresie? Czy chciałby pan w przyszłości kontynuować pracę w NBP?

O

bejmowałem funkcję ministra finansów w 2001 roku,
w okresie bardzo ciężkiego załamania gospodarczego. Gospodarka zwolniła praktycznie do zera, bezrobocie
doszło do 20%, a jeszcze położono przede mną na talerzu
tzw. dziurę Bauca. Trzeba było też poradzić sobie z całym
koncertem życzeń, który został po poprzednim rządzie,
a został uchwalony przez Sejm. Budżet, który zastałem,
opierał się na radykalnej podwyżce podatków. Nikt z was
tego nie pamięta, bo chodziliście wtedy do przedszkola,
ale był taki pomysł podatku importowego. Były też propozycje zmian w PIT polegające na eliminacji wspólnego rozliczania się małżonków oraz taka osobliwość jak podatek
lotniskowy, przy którym ludzie przestaliby latać za granicę.
To był okres bardzo intensywny. Przez kilka miesięcy trzeba
było zrobić więcej niż czasami przez całą kadencję. Uznałem, że już dość.
Natomiast praca na stanowisku prezesa NBP jest bardziej komfortowa niż na stanowisku ministra finansów. Jak
będziecie mieć wybór, to polecam. Natomiast sam o następnej kadencji nie myślę, chociaż jestem zwolennikiem
wydłużenia wieku emerytalnego.

Piotr Pezdek, II Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej w Opolu:

Co pan sądzi o pakcie fiskalnym podpisanym przez
większość krajów Unii. Czy nie boi się pan, że pakt jest
napisany przez polityków, a nie przez ekonomistów?

J

est taka moda na całym
świecie, żeby polityków
uznawać generalnie za
niekompetentnych darmozjadów albo nieuczciwych.
Ale jak nazwać tych
gości zarządzających wielkimi
bankami inwestycyjnymi, którzy nazywają swoich klientów „muppetami”, dbają o to, żeby zarobić
samemu 10 milionów dolarów? A tych
ekonomistów, którzy zajęli się biznesem? W gruncie rzeczy w tym pakcie
przepisano zapisy konstytucyjne. Są jednak kraje, które trzeba zdyscyplinować,
bo mają dwa razy większy dług publiczny
od naszego, a same nie chcą obcinać wydatków. Teraz mają obowiązek wyeliminować
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deficyt strukturalny. Ale problem polega na tym, że wysokość długu strukturalnego jest wielkością hipotetyczną, tak samo jak potencjalne tempo wzrostu gospodarczego. Niedawno Martin Wolf,
ten znakomity dziennikarz z „Financial Timesa”, żartował, że jak
można coś, co nie istnieje, wpisywać do konstytucji. Oczywiście,
że można. Ale ja uważam, że nasza prosta polska metoda
jest o wiele inteligentniejsza.
Proszę państwa, mamy w Polsce politykę fiskalną budżetową, która mówi, że nie wolno przekroczyć 50% PKB, a jeżeli się przekroczy 50%,
a potem 55%, to pewne działania trzeba
przedsięwziąć. I to działa.
Czy pakt też zadziała? Nie wiemy.
Ale nie sądzę, abyśmy nie poparli
paktu fiskalnego. Kończy nam się perspektywa budżetowa w 2013 roku, ale
fundusze spójności nie. „Tak” dla paktu
zwiększy nasze szanse na wynegocjowanie
dobrego budżetu.
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Maciej Wróblewski, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi:

W strefie euro widzimy dwie nierównowagi, jeśli chodzi o stopę procentową
i jeśli chodzi o deficyty budżetowe. Można je wyrównywać wewnętrznie, tak jak
robią kraje, przesyłając pieniądze między regionami biedniejszymi i bogatszymi.
Ale czy – zdaniem pana profesora – jest możliwość takiej unii fiskalnej, która
dysponuje większym budżetem niż obecny 1% PKB krajów zrzeszonych?

S

prawa nierównowag w ramach strefy euro jest kluczowa.
Czasami zastanawiamy się, czy obecny kryzys strefy euro jest
kryzysem eurowaluty? Nie jest. Kurs euro do dolara się umacnia.
Dlaczego? Bo strefa euro jako całość jest taką gospodarką, która
nie ma ujemnego salda w bilansie w bieżącym obrocie handlowym, głównie przez kraje, takie jak Niemcy, Holandia, Austria i do
pewnego stopnia Francja. Natomiast problemem dla przetrwania
wspólnej waluty jest narastanie nierównowag w ramach strefy
euro. Wszyscy się spodziewali się, że wspólna waluta doprowadzi
do konwergencji, czyli zbliżania gospodarek krajów biedniejszych
i bogatszych. Tymczasem mamy obecnie do czynienia z dywergencją, czyli sytuacją, w której kraje biedniejsze, takie jak Portugalia, Hiszpania, Grecja kurczą się, a takie kraje jak Niemcy czy
Holandia rosną. Powstaje pytanie, czy może istnieć wspólna waluta w warunkach konsekwentnie pogłębiających się nierównowag
gospodarczych? Dzisiaj wszyscy w Unii już wiedzą, że nie. Dlatego
w strefie euro tworzone są automatyczne mechanizmy kompensacyjne, jakie funkcjonowały w gospodarce amerykańskiej.
W gospodarce amerykańskiej przez długie lata może być taka
sytuacja, że stan Alabama może być uboższy niż stan Massachusetts. Stan Massachusetts płaci przez skomplikowane mechanizmy transferów, utrzymując sytuację w Alabamie. Poza tym
jak w Alabamie jest ciężko, to mieszkaniec
Alabamy sprzedaje dom, kupuje hummera i przenosi się do części USA, gdzie
jest łatwiej o pracę – przynajmniej do niedawna tak było.
W Europie nie ma budżetowych
transferów, z wyjątkiem tego 1% budżetu spójności, z którego korzysta też
Polska. Nie ma także takiej mobilności
siły roboczej jak w USA. Grekowi jest
o wiele trudniej przenieść się do Holandii, nie tylko dlatego, że nie zna

holenderskiego, ale też dlatego, że Holender nie patrzy na to
zbyt przychylnie.
Jak powstrzymać akumulację tych nierównowag? Instrumentem, który został wprowadzony w ostatnich miesiącach, jest tak
zwana procedura nadmiernych nierównowag. To coś innego niż
procedura nadmiernego deficytu, która obejmuje 24 kraje Unii
Europejskiej. W takim przypadku Komisja Europejska przyjeżdża
i kontroluje, czy deficyt nie jest zbyt duży.
Natomiast dodatkowy instrument, mianowicie procedura nadmiernych nierównowag, znacznie bardziej interweniuje w jądro
gospodarcze. Polega ona na tym, że się identyfikuje sytuację,
w której jakiś kraj ma nadmierny, nie do utrzymania deficyt budżetowy, płace rosną za szybko, tworzą się bąble spekulacyjne
albo polityka społeczna jest zbyt rozbudowana. W jej ramach
Unia Europejska poprzez Komisję Europejską może przyjechać
do Warszawy, Lizbony czy Madrytu i wymagać korekty w polityce
gospodarczej. Nie tylko w polityce budżetowej, ale także w polityce społecznej czy systemie ustalania płac. Na tym właśnie polega
pogłębiająca się integracja gospodarcza unii walutowej, na którą
będziemy musieli się przygotować.
Nawiasem mówiąc, dzisiaj paradoksalnie stopy procentowe
w krajach południa Europy powinny być niższe niż w Niemczech.
Przez wiele lat było to przyczyną różnych nierównowag. Stopy procentowe w Hiszpanii były
o wiele niższe, niż powinny. A że były za niskie,
no to boom inwestycji mieszkaniowych się rozwinął i teraz jest pass. Natomiast dzisiaj w Hiszpanii stopy procentowe powinny być właśnie
niższe, bo jest głęboka recesja, tak samo w Portugali, w Grecji. To pokazuje te niedogodności
wspólnej polityki pieniężnej: wspólna stopa procentowa nie musi być dla wszystkich krajów jednakowo dobra, wręcz przeciwnie – bardzo często
się zdarza, że jest za wysoka albo za niska.

Monika Matyja, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie:

Co Pan myśli o wydłużeniu wieku emerytalnego?

J

estem zwolennikiem zwiększenia wieku emerytalnego,
bo wprawdzie nie można wydłużać życia w nieskończoność, ale dziś mamy szanse żyć w zdrowiu do
osiemdziesiątki. W sytuacji gdy
rodzi się mało dzieci i grozi nam
katastrofa demograficzna, przedłużenie wieku emerytalnego nie
jest panaceum, ale przesuwa problemy o kilkanaście lat.
Powinniśmy uczyć się od innych.
Dlaczego Chińczycy oszczędzają
40% dochodu, a my tylko 10%? Bo

nie mają rozwiniętego systemu ochrony zdrowia ani emerytalno-rentowego. Nie mają dzieci, które się nimi zaopiekują.
Muszą sami oszczędzać na emeryturę.
My także musimy, niestety, w społeczeństwie wyrobić
skłonność do oszczędzania na późne lata. Przedłużenie wieku emerytalnego oznacza, że mamy na to więcej czasu. Praca
w tym wieku to nie żadna kara. Ja sam mam sześćdziesiątkę i nie wybieram się na emeryturę. Wystarczy pojechać do
Szwecji czy Danii. Tam 65-letnia kobieta pracująca przy kasie
czy kelner w starszym wieku to standard, choć niekoniecznie
muszą oni pracować na pełnych etatach. To jest wyzwanie
dla polskich władz, aby umożliwić elastyczne formy pracy.
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Biuletyn o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

fot. materiały prasowe GPW

Recepta na sukces

prezesa GPW
Andrzej Surzyn, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie:

Co Pan sądzi o planowanej deregulacji zawodu maklera papierów
wartościowych? Czy uważa pan za realne, że w najbliższym czasie
licencje znikną i czy w takim razie w ogóle jest sens przygotowywać się
i zdawać taki egzamin?

N

Ludwik Sobolewski, prezes GPW:

ie wiem, czy licencje znikną. Ale jeżeli zostanie zniesiony państwowy egzamin, który uprawnia dzisiaj do wykonywania zawodu maklera, to w to miejsce musi powstać jakiś inny system, który
będzie filtrował osoby wchodzące do zawodu. Osobiście uważam,
że dostęp do zawodu maklera powinien być trudniejszy niż dzisiaj.
Dzisiaj dyplom traktuje się jako tarczę przed ewentualnymi zarzutami, że nie działa się w pełni profesjonalnie. Można go pokazać
i powiedzieć: jestem licencjonowanym, egzaminowanym, autoryzowanym i certyfikowanym maklerem i proszę mnie nie pouczać,
na czym polega profesjonalizm w moim zawodzie.
Ja bym wolał, żeby osoby wykonujące ten zawód były w jakiś
sposób weryfikowane, być może przez środowisko, być może
przez samorząd. Chciałbym, aby także dom maklerski, który
maklerów zatrudnia, odpowiadał za ich błędy, wtedy będzie mu
zależało na tym, żeby mieli kwalifikacje nie tylko teoretyczne, ale
także praktyczne.
Może moja odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale problem widzę gdzie indziej niż w samym egzaminie.
Wiem, że młodzi ludzie mają żal, że nie będzie egzaminu
państwowego. Ale przecież głównym powodem do satysfakcji
nie jest to, że mamy jakiś dyplom i możemy to wpisać w CV. Na
rynku pracy nie liczy się dziś, kto ma jakie dyplomy, chociaż nie
jest to obojętne, lecz co potrafi. W zawodzie maklera np. szczególnie ważne jest to, czy jest człowiekiem uczciwym, rzetelnym,
czy w sytuacji stresowej, krytycznej, w sytuacji dylematu, potrafi
zachować się w sposób racjonalny. A tego nie potrafi zdiagnozować egzamin. To weryfikuje praktyka. Oczywiście egzamin ma też
funkcję edukacyjną. Dlatego sądzę, że jeśli nie będzie egzaminu
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państwowego, to na pewno pojawi się jakiś inny sposób sprawdzania kompetencji.
Najważniejsze jest, podobnie jak w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, nie to, że dostaniecie jakiś dyplom, tylko to wszystko, co
przeżyliście w trakcie tych zmagań i że spośród kilkunastu tysięcy
trafiliście do grona tych kilku najlepszych.
Wiem, co mówię, bo sam byłem olimpijczykiem, choć nie w olimpiadzie ekonomicznej, tylko językowej. Dzięki temu byłem zwolniony z matury i z egzaminów wstępnych, więc jak gdyby jestem człowiekiem uboższym o maturę i egzaminy wstępne na studia.
Osobiście uważam, że przesadnie ostra nauka nie jest tym,
czym należy się kierować w drodze po sukces. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że najlepiej zawsze wychodziło mi to, na
czym mi aż tak bardzo nie zależało. Podobno jest tak, że skupienie pomaga, gdy cel jest łatwy do osiągnięcia. Natomiast kiedy
jest trudny, wtedy nadmierna koncentracja jest przeciwskuteczna.
Cel, aby zostać np. prezesem giełdy, nie należy do najłatwiejszych.
W związku z tym za duże staranie się o to stanowisko będzie miało przeciwny skutek.
Co mogę radzić? Jest taka scena w filmie „Wielki Szu”, kiedy
Jan Nowicki w tytułowej roli, pytany o to, jak być mistrzem sztuki
karcianej, odpowiada: „Synu, ty grasz żeby wygrać, a trzeba grać,
żeby grać”. I to jest recepta.
Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
odpowiadał na pytania lauratów podzcas zakończenia XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Spotkanie laureatów Olimpiady z prezesem Giełdy Papierów Wartościowych Ludwikiem Sobolewskim 13 czerwca 2012 r.

Wizyta laureatów XXV OWE na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
13 czerwca 2012 r.

Biuletyn PTE nr 4/2012 – numer specjalny

Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki

Pięć elementów

nowej ekonomii
P

oszukiwanie nowego ładu ekonomicznego to nie jest temat tylko na olimpiadę. To
jest pytanie na skalę światową. W przeszłości
wielu próbowało mocno sparametryzować
ekonomię, uczynić z niej naukę bardzo matematyczną. Okazało się jednak, że w odniesieniu do społeczeństwa elementy rachunkowe
zawodzą. Tam, gdzie w grę wchodzą emocje,
racjonalność przestaje być łatwo mierzalna.
Dzisiaj na ekonomię musimy spojrzeć na
nowo. Nie wystarczy „mędrca szkiełko i oko”.
Trzeba szerszego spojrzenia na porządek
naszej cywilizacji. Wymieniłbym w nim pięć
czynników: aktywne społeczeństwo, inspi
rująca religia, innowacyjna gospodarka,
efektywne instytucje i lepsze regulacje.
Aktywne społeczeństwo może dziś
działać globalnie. Mieliśmy lokalny portal Nasza-klasa, dzisiaj praktycznie wszyscy funkcjonują na Facebooku. Za chwilę zaskoczy nas
pewnie coś nowego. Aktywne społeczeństwo
w  końcu cały czas ewoluuje.
Na rolę inspirującej religii warto spojrzeć
z perspektywy książki Fukuyamy „Historia
ładu politycznego”, od czasów przedludzkich
po współczesne. Okazuje się, że porządek
ten ukształtował się nie tylko pod wpływem
zwierzęcych instynktów, ale też filozofii, kultury i religii. W zależności od uwarunkowań
religijnych, także struktury państwowe, polityczne i ekonomiczne podążały inną ścieżką.
W naszym kręgu kulturowym kierujemy się
słowami z encykliki papieża Caritas in veritate
(Miłość w prawdzie). Mówi ona o dawaniu.
Ale kultura darów stoi w sprzeczności z doktryną tego, co rynkowe i finansowe. Podarowanie czegoś bez zapłaty wydaje się zupełnie
nieekonomiczne. Tymczasem oprogramowanie
open source udostępnia za darmo wiele aplikacji. I to działa. Bo są ludzie, którzy aplikacje
te przygotowali po to, aby się nimi dzielić. Nie
oczekują zapłaty, gdyż ważny jest dla nich prestiż, chcą zrobić coś fajnego dla innych.
Przykład ten pokazuje, jak zmienia się ekonomia. Dziś żyjemy w kulturze, gdzie wymieniamy się informacją, pomysłami, inspirujemy
się nawzajem.
W innowacyjnej gospodarce chodzi nie
tylko o dobre pomysły, ale też konsekwentne
dążenie do ich wdrożenia na rynek. Liczy się
więc działanie, współpraca biznesu z nauką
i determinacja.
Z kolei różnorodność jest cechą pożądaną w budowaniu efektywnych instytucji.
Mamy na przykład w Polsce w systemie banko-

Olimpiada to coś
wspaniałego. Zwycięstwo
w jednej z nich na całe
życie daje impuls do
podejmowania wielkich
wyzwań. Wiem coś
o tym, bo sam w 1978
roku zostałem laureatem
olimpiady wiedzy
technicznej. To mi
otworzyło drzwi
na studia.

wym banki małe, spółdzielcze, ale też takie,
które są córkami globalnych korporacji. Każdy
z nich ma swoich wieloletnich klientów.
Kiedy mówimy o lepszych regulacjach,
to mamy na myśli ich skuteczność i pomysłowość oraz dopasowanie do potrzeb zmieniającego się otoczenia biznesu.
W taki właśnie sposób powinniśmy układać świat. Podobnego zdania jest już wielu
ekonomistów, ale to wy będziecie tworzyć
przyszły ład ekonomiczny.
Olimpijski szczyt, który zdobywacie, to
wyjątkowe przeżycie i cenne doświadczenie.
Z pewnością otworzy przed wami perspektywy dalszej nauki i pracy. Życzę, aby sukcesy
na olimpiadzie stały się dla was też inspiracją
na całe życie do świadomego podejmowania
kolejnych wyzwań.
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Kalendarium

XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Lipiec
2011 r.

Lipiec
Sierpień
2011
2011
r. r.

Jubileuszową XXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej czas zacząć!
Na początek przyjmujemy założenia programowo-organizacyjne
nowej edycji. Po długich dyskusjach uchwalony zostaje też nowy
program Olimpiady. Krótszy, bo składający się
z sześciu bloków tematycznych. Mamy nadzieję, że będzie
dobrym drogowskazem w przygotowaniach do zawodów.

Wakacje to dla Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej na pewno nie czas odpoczynku. Równolegle

przygotowujemy „Informator o XXV
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”
oraz numer specjalny „Biuletynu PTE”. Trzeba też przygotować plakat promujący nową edycję zawodów
oraz imienne dyplomy dla nauczycieli i szkół biorących udział w Olimpiadzie. Koniec sierpnia to okres,
który można nazwać „kopertowym szałem” – tysiące (!) listów z wyżej wskazanymi materiałami
wysyłamy do szkół w całej Polsce, kuratoriów oświaty oraz oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wrzesień
2011 r.

Lipiec
2011 r.
2011 r.

Październik

Listopad

2011 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń szkół do XXV Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Koniec miesiąca to gorący okres dla komitetów okręgowych
i dla… naszego systemu rejestrującego zgłoszenia (www.pte.pl/zgloszenia_owe).
Uff! Dajemy radę. Do zawodów XXV Olimpiady zgłoszonych zostaje

12 710 uczniów z 806 szkół.

Stęskniliśmy się za kopertami ;-) Tym razem trzeba zapakować ich trochę mniej
(bo niewiele ponad osiemset), ale za to do każdej przesyłki trzeba odliczyć
odpowiednią liczbę zestawów pytań. Niezła zabawa przez kilka dni…
Otrzymujemy też miłą wiadomość z Kancelarii Prezydenta RP – honorowy patronat
nad jubileuszową XXV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej obejmuje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski. Dziękujemy za to wyróżnienie!

Zaczynamy na dobre! 9 listopada 2011 r., punktualnie o godz. 9.00 rozpoczynają się zawody I stopnia (szkolne)
XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zaraz po zawodach Komisje Szkolne w pocie czoła sprawdzają prace
uczestników, które następnie trafiają do właściwych miejscowo komitetów okręgowych OWE.
Pod koniec listopada rozkręcamy profil Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej na facebooku. Liczba fanów rośnie
szybciej niż nawet przewidywaliśmy. Jest dobrze!

Po zestawieniu wyników, jeszcze przed

Lipiec
Grudzień
2011 r.
2011 r.

mikołajkami, komitety okręgowe
Olimpiady ogłaszają listy osób
zakwalifikowanych do zawodów
kolejnego stopnia. Teraz uczestnicy
muszą zakasać rękawy i wziąć się do nauki,
aby znaleźć się wśród najlepszych.
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Kalendarium

fot. Paweł Adamczyk (4)

XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Kto mówi, że 13. dzień miesiąca, a na dodatek piątek, jest pechowy?

Styczeń
2012 r.

Lipiec
Luty
2011 r.
2012 r.

Zawody II stopnia (okręgowe)
XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

przebiegają bez przeszkód – w 17 miastach o wejście do finału
rywalizuje 979 uczniów z 327 szkół. Zaraz po zawodach na naszym
profilu na Facebooku rozgorzała gorąca dyskusja na temat pytań
i pierwszych przewidywań dotyczących progu kwalifikacyjnego
do zawodów centralnych. Kto ma szanse pojechać do Jachranki?

Jest lista zakwalifikowanych do zawodów
III stopnia (centralnych)!
Aby znaleźć się wśród setki szczęśliwców,
trzeba było uzyskać co najmniej

58 pkt na zawodach okręgowych.
Gdańsk, Bydgoszcz i Warszawa
to okręgi, z których
do Jachranki pojadą
najliczniejsze reprezentacje.

Marzec
2012 r.

Jak ten czas szybko leci! Już pakujemy się do Jachranki. Zanim jednak
wszystko się rozstrzygnie z uczestnikami finałów spotka się

prezes Narodowego Banku Polskiego
– prof. Marek Belka. To pobudzające

intelektualnie spotkanie, podobnie jak zwiedzanie Gabinetu
Numizmatycznego NBP na pewno dla wszystkich będzie
niezapomnianym wydarzeniem.
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło Warszawy jest już od
ćwierć wieku niemym świadkiem zmagań podczas zawodów centralnych Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku rywalizacja była wyjątkowo zacięta. O długość

długopisu wyprzedził wszystkich i zwyciężył Jakub Sypniewski z V Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Drugie miejsce przypadło Michałowi Maśnemu z XXXIII
Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Surzyn
z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Kwiecień

2012 r.

Maj
2012 r.

Czerwiec

Lipiec
2012
r.
2011 r.

Przygotowanie i wysłanie
zaświadczeń dla laureatów
i finalistów to dla nas czysta przyjemność

i chwila wytchnienia po ostatnich
pracowitych miesiącach.

Dla niektórych czas matur, dla nas czas przygotowań do uroczystego
zakończenia XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Z radością podliczamy wielkość funduszu nagród dla laureatów i ich opiekunów
naukowych. Jak zawsze nasi partnerzy i mecenasi przychylnie patrzą na Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej i hojnie wspierają to jedno z największych przedsięwzięć
z zakresu edukacji ekonomicznej w Polsce.

Pora na podsumowanie – dwudziesta piąta edycja za nami. Wizyta przy Książęcej (Giełda Papierów
Wartościowych) i na placu Trzech Krzyży (Ministerstwo Gospodarki) wieńczą całoroczne zmagania.
Z nagród nikt nie może być niezadowolony – dla wszystkich laureatów są laptopy, stypendia,
nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe. Z pustymi rękami nie odchodzą
też opiekunowie naukowi olimpijczyków. Teraz czas na zasłużone wakacje, choć… no właśnie,
musimy zabrać się do przygotowań do nowej edycji Olimpiady ;-)
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Grzegorz Wałęga, sekretarz naukowy Komitetu Głównego OWE

Uroczyste zakończenie

XXV Olimpiady
Wiedzy
Ekonomicznej
U

roczyste zakończenie każdej edycji
Olimpiady to wielkie święto dla wszystkich: osób zaangażowanych w organizację
i przeprowadzenie zawodów, przedstawicieli
mecenasów, którzy wspierają realizowany
nieprzerwanie od 25 lat przez PTE projekt
edukacji ekonomicznej, opiekunów nauko
wych olimpijczyków, których trzymanie kciu
ków nieraz przyprawia o zsinienie dłoni,
a przede wszystkim tych, bez których nie
byłoby całego zamieszania – laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W bieżącym roku spotkanie rozpoczęło
się od wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W najbardziej reprezentacyjnym miejscu gmachu przy ul. Książęcej – w sali notowań – z laureatami i ich
opiekunami naukowymi spotkał się prezes
Zarządu Giełdy dr Ludwik Sobolewski. Spotkanie przebiegało w ciepłej atmosferze – po
syntetycznej prezentacji działalności Giełdy,
prezes odpowiedział na serię pytań z sali. Był
też czas na pamiątkowe zdjęcia oraz drobny poczęstunek. Przez chwilę każdy mógł
poczuć magię centrum polskiego rynku kapitałowego.
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Dla tegorocznych
laureatów Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
13 czerwca 2012 r.
to wyjątkowy dzień.
Zwieńczenie godzin
spędzonych
nad książkami
i wynagrodzenie
emocji towarzyszących
zawodom.

cego się nieopodal Ministerstwa Gospodarki.
Zaplanowano tam spotkanie z wicepremierem, ministrem gospodarki Waldemarem
Pawlakiem oraz – na co czekali wszyscy
laureaci – wręczenie nagród. W zakończeniu udział wzięli m.in. wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki, wiceprezes
Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński, dyrektor Departamentu Strategii i Analiz
Ministerstwa Gospodarki Aneta Piątkowska
oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Na spotkaniu nie mogło też zabraknąć
przedstawicieli władz Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oraz Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Dzięki życzliwemu wsparciu mecenasów
i partnerów Olimpiady wysiłki uczestników, ich wiedza i praca zostały sowicie wynagrodzone. Zwycięzca XXV Olimpiada został
Nie był to jednak koniec
uhonorowany nagroatrakcji, jakie zaplanowano
dą pieniężną wicena ten dzień. Czas naglił,
premiera i miniwięc po wizycie na GiełOsoby, które są odpowiedzialstra gospodarki
dzie bez zbędnej zwłone za organizację zawodów I stopnia
w okrągłej kwoki cały orszak wyruszył
(szkolnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomiczcie 10 tys. zł,
w kierunku znajdująnej, otrzymują po zakończeniu każdej edycji
a prezes Polimienne dyplomy. Podziękowania w formie
skiego
Towapamiątkowego dyplomu są także przerzystwa Ekonosyłane do wszystkich szkół biorących
micznego dołożył
udział w zawodach.
do tego kolejne

Czy wiesz, że...

Od lewej: Michał Maśny
(II miejsce), prof. Elżbieta
Mączyńska, Jakub Sypniew
(I miejsce), Andrzej Surzyn
ski
(III miejsce), prof. Stanisła
w Owsiak, dr Artur Pollok
GPW, 13 czerwca 2012
r.

Dr Artur Pollok (wiceprezes PTE),
prof. Elżbieta Mączyńska (prezes
PTE), prof. Marek Belka (prezes NBP)
Dariusz Jadowski (dyrektor Departame
,
ntu Edukacji i Wydawnictw NBP), Jacek
Majcherek (NBP, doradca).

3 tys. zł. Również
zdobywcy
II i III miejsca otrzymali od premiera nagrody pieniężne w kwocie
odpowiednio: 7 tys. zł i 5 tys. zł. Kolejnych
dziesięciu laureatów (miejsca od IV do XIII)
otrzymało stypendia naukowe (po 5 tys. zł
każde) ufundowane przez Orange Polska.
Ponadto Bank BPH SA ufundował trzy stypendia dla laureatów, którzy zajęli miejsca
XIV–XVI, a Fundacja BRE Banku kolejne dwa
(miejsca XVII i XVIII). Nagrody pieniężne (po
2 tys. zł) trafiły również do pozostałych laureatów (lokaty od XIX do XXX). Nie byłoby
to możliwe bez wsparcia: Stowarzyszenia
KOPIPOL (5 nagród), Polskiej Izby Ubezpieczeń (3 nagrody), Biura Informacji Kredytowej SA (2 nagrody) i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2 nagrody).

Uroczystość zakończenia XXV OWE w Ministerstwie
Gospodarki, 13 czerwca 2012 r.

zes GPW, podczas spoDr Ludwik Sobolewski, pre
y, 13 czerwca 2012 r.
tkania z laureatami Olimpiad

Oprócz nagród pieniężnych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszyscy
laureaci otrzymali wysokiej klasy komputery
przenośne z oprogramowaniem biurowym.
Fundatorem tych nagród był Narodowy Bank
Polski. Zakończenie zmagań olimpijskich nie
kończy przygody z ekonomią, dlatego też
wśród nagród znalazły się zestawy książek.

Andrzej Surzyn,

ecki, sekretarz
ski, laureat, Tadeusz Sław
Od lewej: Jakub Sypniew
ier.
em
epr
wic
ar Pawlak,
stanu w MEN, Waldem

laureat i prof. W

itold Koziński,

wiceprezes NB
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Czy wiesz, że...

W tym roku książki przekazały Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA oraz Wydawnictwo
C.H. Beck. Dodatkowo każdy laureat otrzymał monetę ufundowaną przez Mennicę
Polską SA i zestaw programów edukacyjnych
Format. Nie mogło też zabraknąć pamiątkowego dyplomu oraz medalu wybitego z okazji jubileuszu XXV-lecia Olimpiady. Swoistym
dopełnieniem nagród dla laureatów był
wyjazd na seminarium naukowe do Vlotho
w Niemczech organizowane przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne oraz Fundację
Ludwiga Erharda z Bonn.
Rywalizację olimpijską każdy laureat i finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej kończy
z jeszcze jedną, nie do przecenienia, nagrodą.
Jest to indeks na najlepsze uczelnie w Polsce
(do wyboru prawie 50 wyższych uczelni ekonomicznych, uniwersytetów, wyższych szkół
technicznych i pedagogicznych). Uczniowie
szkół, którzy znajdują się wśród 100 uczestników zawodów III stopnia (centralnych), są
również zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec, a od roku szkolnego 2012/2013 także
w zawodzie technik rachunkowości i technik
administracji. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższego wyniku.
Wysiłki na rzecz popularyzacji wiedzy ekonomicznej oraz praca z uczniami także została

Od 2013 r. laureaci i finaliści Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej będą zwolnieni z etapu
pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie tylko – jak to
Nagrody
zauważona. Opiebyło do tej pory – w zawodzie technik ekonomipieniężne
kunowie naukowi
sta i technik handlowiec, ale także w zawodach:
dla opiekuprzygotowujący lautechnik rachunkowości i technik administracji!
nów naukoreatów do zawodów
Już dziś pomyśl o udziale w Olimpiadzie
wych zostały
otrzymali
nagrody
Wiedzy Ekonomicznej. Masz szansę
przekazane
pieniężne w kwocie od
uzyskać zwolnienie z egzamidzięki wspar1000 do 2500 zł, a cztenu zawodowego!
ciu: Ministerstwa
ry nowoczesne laptopy dla
Edukacji
Narodonauczycieli ufundował Narowej, Orange Polska SA,
dowy Bank Polski. Jak zawsze nie
Polskiej Izby Ubezpieczeń,
zabrakło także zestawów książek dla
Biura Informacji Kredytowej oraz Stopedagogów.
warzyszenia Księgowych w Polsce, natomiast
książki ufundowały: Wydawnictwo Naukowe
Szczególnie cieszą nas ci opiekunowie naPWN SA, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczukowi, którzy wraz z Olimpiadą Wiedzy Ekone SA oraz Wydawnictwo C.H. Beck.
nomicznej od lat niosą „kaganek oświaty”.
Tym nauczycielom, których uczniowie odnieśli
Wyjątkowe sukcesy w bieżącej edycji Olimsukcesy w zawodach centralnych co najmniej
piady uczniów III Liceum Ogólnokształcącego
trzech edycji Olimpiady, przyznawana jest
im. Marynarki Wojennej RP (przypomnijmy:
specjalna nagroda-wyróżnienie: „Za populary3 laureatów i 8 finalistów) również zostały
zację wiedzy ekonomicznej oraz wyróżniającą
docenione. Oprócz pamiątkowego dyplomu
opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiady
od organizatorów Olimpiady, szkoła otrzymaWiedzy Ekonomicznej”. W tym roku zostali
ła od ministra gospodarki nagrodę pieniężną.
nią uhonorowani: Waldemar Kotowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, Michał Zator oraz Paweł
Całoroczne zmagania w Olimpiadzie
Galacki z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV
czas podsumować. Ekonomiści nazwaliim. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Zuzanby to fachowo bilansem przedsięwzięcia.
na Zielińska z Liceum Ogólnokształcącego im.
Dla XXV Olimpiady Wiedzy EkonomiczK. Hoffmanowej w Warszawie, Andrzej Czynej niewątpliwie jest on bardzo korzystny.
żewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Łączna wartość nagród dla laureatów, ich
T. Kościuszki w Toruniu, Barbara Wierzbowopiekunów naukowych i szkół zamknęła
ska z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii
się magiczną kwotą 250 tys. zł. Jednak to
Magdaleny w Poznaniu oraz Małgorzata Kunie wszystko. Wartość wiedzy i umiejętnolikowska z III Liceum Ogólnokształcącego im.
ści, które nabyli uczestnicy poszczególnych
K.K. Baczyńskiego w Białystoku.
stopni zawodów – jest bezcenna.

Od lewej: prof. Eugeniusz Kwiatkow
ski, przewodniczący jury
zawodów centralnych, dr Artur Pollo
k, wiceprezes PTE, dr Grzegorz
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Wałęga, sekretarz naukowy Kom
itetu Głównego OWE, Jakub
Sypniewski, zwycięzca, prof. Stan
isław Owsiak, przewodniczący
Komitetu Głównego OWE.

P 23 marca 2012

nia z prezesem NB

ie podczas spotka

i ich opiekunow
Finaliści Olimpiady
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Jakub Sypniewski – absolwent V LO im. A. Witkowskiego,
zawodnik Młodej Ekstraklasy Wisły Kraków.
Jego pasją jest piłka nożna, interesuje się również ekonomią,
inwestowaniem i, na ile mu czas pozwala psychologią
i matematyką. Relaksuje się przy lekkich amerykańskich serialach.
Żałuje, że na start w OWE zdecydował się dopiero
w klasie maturalnej. Jako przyszłemu studentowi bardzo nie podoba
mu się system szkolnictwa wyższego w Polsce. Uwielbia świadomość
dobrze wykonanej pracy i rozwoju osobistego, uważa, że nie ma rzeczy
niemożliwych, a o wszystkim decyduje ilość wysiłku włożonego
w wykonanie danego zadania. Nie akceptuje ludzi wtrącających się
w nie swoje sprawy i nieszanujących czasu innych.

Ekonomia to dla mnie: sposób postrzegania świata.
Dzięki OWE nauczyłem się, że: ciężka praca przynosi efekty.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: rozwoju.
Sukces to dla mnie: zrobienie wszystkiego co możliwe na drodze do osiągnięcia celu.
Ludzie nie wiedzą o mnie, że: w sumie to niewiele o mnie wiedzą. :)
Największy grzech ekonomistów to: krótkowzroczność (niektórych).
Śmieszy mnie: hipokryzja osób publicznych.
Gotówkę wygraną w loterii wydałbym na: zaoszczędziłbym/zainwestował.
W moim życiu chciałbym: być prawdziwie wolny.
W komórce mam: dużo książek.
Konkurencja: motywacja.
Wakacje najchętniej spędzam: w domu.
Chciałbym pracować: dla przyjemności.
Do szału może mnie doprowadzić: minimalizm.
Nigdy sobie nie odmawiam: dobrej książki.
Inspiruje mnie: osiągnięcia innych.
Internet jest: najlepszym przyjacielem ucznia.
W wolnych chwilach czytam: to, co akurat mam pod ręką.
Z zapartym tchem oglądam: seriale. :)
W ludziach cenię: wytrwałość w dążeniu do celu.
Chciałbym poznać: wiele osób.
Mój ulubiony gadżet to: iPhone.
Gdybym nie był tym, kim jestem, mógłbym być: politykiem.
Gdyby to ode mnie zależało: zreformowałbym szkolnictwo.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam, to: dyplom za zwycięstwo
w konkursie jedzenia pierogów.
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Statystyki XXV Olimpiady
Bydgoszcz, Kraków
i Wrocław – te
miasta uzyskały
w olimpijskich
statystykach najlepsze
wyniki. W gronie
laureatów znalazło
się po czterech
przedstawicieli
z tamtejszych szkół.
Natomiast
w pierwszej setce
okręgi te umieściły
odpowiednio: 12, 8
i 7 swoich uczestników.
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Wiedzy Ekonomicznej
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W tym roku do zawodów szkolnych zgłosiło się 12 710 osób z 806 szkół.
Do II etapu zakwalifikowało się 976 uczniów z 327 szkół. Do zawodów centralnych – 100 osób z 53 szkół.
Tytuł laureata uzyskało 30 osób z 22 szkół.
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Moja przygoda

z Olimpiadą Wiedzy
Ekonomicznej
Jakub Stasik

IX LO im. Klementyny
Hoffmanowej w Warszawie

Moje doświadczenia związane z olimpiadą
dotyczą, jak do tej pory, tylko jej XXV jubileuszowej edycji. Mam o niej dobre wspomnienia, zwłaszcza o atmosferze panującej
w Jachrance, aczkolwiek muszę przyznać, iż
nie osiągnąłem wcześniej założonego sobie
celu. Olimpiada jest dla mnie wydarzeniem,
w którym mogę spełniać swe ambicje, rywalizować z innymi oraz poznawać innych młodych ekonomistów, którzy za kilka lat będą
wraz ze mną decydować o obliczu państwa,
w którym żyjemy. Wbrew pozorom nauka do
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie jest dla
mnie męcząca ani wymagająca. Robię to, co
lubię, realizuję swoją pasję i rozwijam swoje
zainteresowania, a także z każdym kolejnym
dniem coraz lepiej poznaję system, którego
jestem częścią. To wszystko sprawia, że przygotowania do XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz do kolejnej edycji nie były i nie
są męczące. Dodatkowo nakręcają mnie moje
ambicje oraz potrzeba samorealizacji, które
są wg mnie najlepszymi motywatorami, jakie
może mieć uczeń. Dlatego też, jeśli miałbym
dać jakąś wskazówkę przyszłym uczestnikom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, to
radziłbym im robić to, co lubią najbardziej,
starać się rozwijać własne zainteresowania
i być konsekwentnymi w nauce. Uważam, iż
osoby, które będą podążać tą drogą, mogą
osiągnąć sukces, a także, mam nadzieję, spotkać się ze mną w Jachrance w finale XXVI
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Mateusz Mucha

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Czynnikiem determinującym mój udział
w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
były profity, jakie niesie ze sobą ewentualny
sukces na OWE w procesie rekrutacji na studia. Uznałem, że miejsce premiowane indeksem do Szkoły Głównej Handlowej jest poza
moim zasięgiem, dlatego głównym celem
podczas XXV edycji było miejsce w finało-
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wej 100. Maksymalna liczba punktów z jednego egzaminu maturalnego liczona przez
uczelnię była bardzo kuszącą nagrodą.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego systematycznie zacząłem czytać i wykonywać notatki z książek zawartych w literaturze podstawowej i uzupełniającej. Książki zawarte
w literaturze związanej z hasłem przewodnim czytałem w wolnych chwilach. Nauka do
OWE była drugim priorytetem i ustępowała
tylko królowej nauk – matematyce. Etap
szkolny utwierdził mnie, że moja metoda
przygotowań jest dobra, na dużą część pytań w teście znałem odpowiedź, a zadanie
analityczne i opisowe nie sprawiły mi większych kłopotów.
Od momentu napisania pierwszego testu
ruszyły moje przygotowywania do najważniejszego momentu, etapu okręgowego. Na
dwa tygodnie przed eliminacjami okręgowymi przestałem zapoznawać się z nowymi materiałami, a zacząłem wielką powtórkę notatek. Zrobiło się ich ponad 160 stron formatu
A4. Czułem się dobrze przygotowany i jedyną
rzeczą, która była mi potrzebna, to odrobina
szczęścia. Pamiętam, że na teście okręgowym
miałem spory problem z zadaniem analitycznym. Natomiast na pytanie opisowe o charakterystykę przyczyn i skutków nierównowagi sektora finansów publicznych w krajach UE
można było napisać książkę, a nie 4 strony.
Test przebiegł pomyślnie, z wyjątkiem pytań
z zakresu zarządzania. Najgorsze było oczekiwanie na wyniki. Czułem, że powinno się
udać, ale raczej znajdę się w dolnej części listy szczęśliwców. Zająłem 36. miejsce i byłem
tym pozytywnie zaskoczony.
Do zawodów finałowych przygotowywałem
się poprzez regularne powtórki materiałów
i przerabianie testów zeszłorocznych edycji.
Przygotowałem również sobie wypowiedzi
na tematy prezentacji i czekałem. Do zawodów finałowych podszedłem bez stresu,
nie zaliczałem się do grupy rywalizujących
o pierwsze 6 miejsc, a nawet o 30. Po prostu
chciałem napisać test i sprawdzić siebie na
tle innych zawodników. System odpowiedzi
wielokrotnych w teście sprawił mi kłopoty
i na pewno przez udzielanie zbyt wielu odpowiedzi potraciłem punkty, jednakże dobrze
wykonane zadanie analityczne i opisowe zakwalifikowały mnie do następnego etapu.
Miałem 46. pozycję i mój zapał do walki

o finałową trzydziestkę nie był bardzo duży.
Szczerze byłem bardziej skłonny do grania
w gry komputerowe z kolegami niż do ostatnich przygotowań, jednakże mój profesor
Waldemar Kotowski na tyle mnie zmotywował, że postanowiłem powtórzyć materiał.
Do prezentacji ustnej podszedłem spokojnie, wiedziałem, że całkiem dobrze przemawiam. Wylosowałem najlepszy temat dla
siebie: „Rola międzynarodowych organizacji
w kształtowaniu ładu ekonomicznego” oraz
miałem scharakteryzować system bankowy
w Polsce. Komisja, która mnie oceniała, wykazała się dużym profesjonalizmem, wszyscy
członkowie słuchali uważnie i utrzymywali
przyjazny kontakt wzrokowy. Po zakończeniu czułem, że dobrze mi poszło, jednakże
wątpiłem w odrobienie strat do 30. miejsca. Okazało się jednak, że zdobyłem 34 na
35 punktów z wypowiedzi ustnej i zostałem
sklasyfikowany na 26. miejscu.
Dzięki sukcesowi na olimpiadzie zdjąłem
z siebie stres związany z procesem rekrutacji
na studia, dostałem atrakcyjne i przydatne
nagrody oraz dostarczyłem sobie dużej satysfakcji. Polecam olimpiadę wiedzy Ekonomicznej wszystkim, którzy lubią ten temat
i potrafią poświęcić trochę czasu na naukę.

Damian Iwanowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Pomysł na siebie
W życiu każdego młodego człowieka przychodzi dzień, w którym musi zdecydować,
jaką ścieżką życiową podążyć. Moment ten
następuje zazwyczaj po ukończeniu gimnazjum, to właśnie wtedy konieczny jest wybór
szkoły oraz jej specjalności. Moją decyzją była
klasa o profilu menedżerskim w liceum ogólnokształcącym. Postanowienie to nie było podyktowane niczym konkretnym – kombinacja
przedmiotów szkolnych, które przypadły
mi do gustu w dotychczasowej nauce, oraz
wyobrażeń o przystojnych panach w garniturach pracujących na najwyższych piętrach
szklanych wieżowców. O ile kierowanie się
takimi motywami w wieku piętnastu lat nie
dziwi aż tak bardzo, o tyle niezweryfikowanie
poglądów przez kolejne trzy lub cztery lata
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edukacji szkolnej jest
czymś bardzo nierozsądnym. Błąd
ten
popełniany
jest jednak przez
zdecydowaną
większość młodzieży. Po dwóch
latach
spędzonych na uczeniu
się
matematyki,
geografii czy też
języków obcych zdałem sobie sprawę, jak
niewiele to ma wspólnego
z kierunkiem studiów, którym
miałem zamiar się w przyszłości zająć.
Chcąc sprawdzić, czy moje wyobrażenia
o ekonomii, zarządzaniu oraz pokrewnych
dziedzinach nauki przystają do rzeczywistego stanu, czy mam w tym kierunku jakieś
predyspozycje oraz czy zajmowanie się nimi
będzie sprawiało mi satysfakcję, postanowiłem rozejrzeć się za możliwościami zdobycia
wiedzy na te tematy.

Dlaczego OWE?
Organizowanych jest wiele konkursów i turniejów o tematyce okołoekonomicznej. Spośród tych wszystkich inicjatyw zdecydowanie
wyróżnia się Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Zakres materiału obecny na OWE jest
zróżnicowany i ciekawy. Najbardziej odpowiada on temu, czym zajmują się studenci
kierunków ekonomicznych. Jest to również
jedyny konkurs o tej tematyce odbywający się
pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, posiadający swoją długą, 25-letnią
historię. Kolejnym czynnikiem przyciągającym
do olimpiady są z pewnością jej nagrody. Zarówno ułatwienia rekrutacyjne, które przysługują finalistom i laureatom na bardzo dużej
liczbie uczelni, jak również bogate nagrody
rzeczowe – stypendia, komputery, książki
– są nieporównywalnie atrakcyjniejsze niż
możliwe do zdobycia w jakichkolwiek innych
konkursach. Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi OWE na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego nie
miałem wątpliwości, na której z olimpiad
skupić swoją uwagę. Nie przeszkadzało mi
to w przygotowywaniu się i partycypowaniu
w innych konkursach. Uczestnictwo w każdym z nich stanowiło budujące doświadczenie, poszerzało moją wiedzę oraz budowało
pewność siebie. Ostatecznie wszystko to zaprocentowało podczas finału w Jachrance.

Ekonomiczne zmagania
po raz dwudziesty piąty
Dwa miesiące przed pierwszym etapem
olimpiady rozpocząłem naukę. Początkowo poświęcałem na ten cel kilka godzin tygodniowo. Później, wraz z upływem czasu
i wzrastającym poziomem trudności kolejnych
szczebli konkursu, zamieniło się to w kilka
godzin dziennie. Bezpośrednio po napisaniu
testu etapu okręgowego pełen nadziei cze-

kałem na ogłoszenie
wyników. Ostatecznie dostałem się
do finału z wynikiem jedynie dwa
punkty wyższym
niż próg kwalifikacyjny. Byłem
bardzo szczęśliwy
i
zmotywowany
do dalszej pracy.
Ułatwienia w postępowaniach
rekrutacyjnych przysługujących
finalistom pozwoliły mi na
poświęcenie większej ilości swojego czasu na przygotowania olimpijskie.
W ciągu miesiąca poprzedzającego ostatni
z etapów turnieju ekonomię studiowałem po
5–7 godzin dziennie. Udało mi się również
zorganizować spotkanie z ekonomistą z jednej z białostockich uczelni, z którym skonsultowałem plany prezentacji oraz podyskutowałem na tematy, których nie byłem w stanie
w pełni zrozumieć po lekturze podręczników.
Kilka dni później pełen niepewności wyjechałem do Jachranki.

Dwie długie noce
nad Jeziorem Zegrzyńskim
Przed etapem pisemnym do późnych godzin
nocnych powtarzałem materiał, wymieniałem się informacjami z innymi uczestnikami
OWE oraz rozwiązywałem po raz kolejny
testy z poprzednich edycji konkursu. Wysiłek
opłacił się, całościowe odświeżenie posiadanych wiadomości, mimo zmęczenia wynikającego z małej ilości snu, pozwoliło mi
osiągnąć wynik powyżej moich oczekiwań.
Bardzo podobnie wyglądała kolejna noc, tym
razem przed turą odpowiedzi ustnych. Wielu
z młodych ekonomistów można było zobaczyć pracujących długo po północy, część
z nich zdecydowała się całkowicie zrezygnować ze snu, by doskonalić swoje prezentacje.
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że
podczas trwania finału OWE Jachranka nigdy
nie zasypia. Gdy przyszła moja kolej na zaprezentowanie się przed komisją, momentalnie
zapomniałem o całym zmęczeniu i niewyspaniu. Nastąpiło 30 minut pełnego skupienia,
które okazało się skuteczne – z części ustnej
otrzymałem maksymalną liczbę punktów.

Kropka nad i
Przez chwilę nie mogłem uwierzyć w to, co
udało mi się osiągnąć. Cały wysiłek włożony
w przygotowanie się do olimpiady zaprocentował. Często bywały chwile pełne niepewności, byłem przecież w klasie maturalnej.
Zarówno rodzice, jak i nauczyciele radzili mi,
abym skupił się w tym roku na egzaminie maturalnym. Od początku jednak konsekwentnie dążyłem do obranego celu, co pozwoliło mi osiągnąć sukces. OWE zawdzięczam
wspaniałe wspomnienia oraz niepowtarzalne doświadczenia. Udowodniłem sobie, jak
wydajnie jestem w stanie pracować, po-

znałem wiele nowych osób, nauczyłem się
podejmować odpowiedzialne decyzje oraz
ponosić ich konsekwencje, a oprócz tego
sprawdziłem i upewniłem się, że dokonuję
dobrego wyboru życiowego, rozwijając się
w stronę kierunków ekonomicznych. Cenne
nagrody dopełniają zadowolenia. Komputer, który, mam nadzieję, będzie mi służył
przez całe studia, oraz stypendium pieniężne
z pewnością ułatwią mi wchodzenie w dorosłość. Oprócz tego otrzymałem dodatkową nagrodę od PTE – wyjazd na seminarium
ekonomiczne do Vlotho więc moja przygoda
z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej nie dobiegła jeszcze końca.

Marcin Wroński

LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie:
Czy istnieje przepis na to, jak zostać laureatem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej?
Moim zdaniem nie, uważam, że nie ma metod, które byłyby w stanie zagwarantować
osiągnięcie sukcesu. Bez wątpienia warto
zapoznać się z pozycjami umieszczonymi
w spisie lektur danej edycji olimpiady. Podstawą moim zdaniem są podręczniki „Mikroekonomia” oraz „Makroekonomia” panów
Mankiwa i Taylora. Uważam, że książki te
bezapelacyjnie powinno się przeczytać przed
I etapem, jeżeli chce się cokolwiek osiągnąć
w OWE. To oczywiście jednak dopiero początek wiedzy, którą należy zdobyć. Oprócz
pozycji z listy literatury zalecanej warto też
zapoznać się z testami poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Bez
wątpienia pozytywne efekty przynosi także
śledzenie bieżących wydarzeń gospodarczych, zwłaszcza że myśli przewodnie
poszczególnych edycji z reguły nie są
oderwane od rzeczywistości i dotykają
tego, co aktualnie dzieje się na świecie.
Wydaje mi się, że znacznie lepsze
efekty przynosi systematyczna praca
niż zrywy w ostatnich tygodniach
przed poszczególnymi etapami.
Są to jednak jedynie moje osobiste
obserwacje, ludzie mają różne tryby pracy.
Do nauki mogą zmobilizowaćcenne nagrody przygotowane
przez organizatorów. Wydaje
mi się jednak, że większość
osób, które do przygotowań
mobilizuje przede wszystkim
pula nagród, a nie chęć poszerzenia swojej wiedzy, odpada w pierwszych etapach
olimpiady. Radziłbym więc
nie traktować stypendiów
i nagród rzeczowych jako
czegoś, co będzie główną motywacją, a raczej
przyjemnym dodatkiem.
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Rywalizacja uczniów

dostarcza adrenaliny
Iwona Dudzik: Pana uczniowie
najczęściej zostają laureatami Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. Co trzeba zrobić,
aby mieć takie wyniki?
Waldemar Kotowski: Ekonomii nie można nauczyć się wyłącznie na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w rok, dwa, ani nawet
w trzy lata. Uczniowie muszą uczyć się sami.
Nauczyciel natomiast może ich inspirować,
podtrzymywać na duchu, podsuwać rozwiązania, ukierunkowywać, sprawdzać, co
umieją. Opiekując się uczniem olimpijczykiem, nauczyciel musi być tak naprawdę
kimś w rodzaju coacha, innym razem mentora, a nie nauczyciela akademickiego – i chyba
w tym tkwi sukces.
Jak Pan motywuje uczniów? Ma Pan jakiegoś
mistrza coachingu, na którym się wzoruje?
Moim najlepszym doradcą jest 20-letnia
praktyka. Gdybym miał opisać mój sposób
pracy z uczniem, to byłoby mi trudno. Ludzie są różni. Z jednymi osobami pracuje
się tak, z innymi inaczej. Jedni wymagają
większej inspiracji, inni motywacji, jeszcze
inni wyjaśnienia czy podpowiedzi. Nie mam
jednego klucza, raczej całe oprzyrządowanie wynikające z doświadczenia.
Jak Pan organizuje sobie pracę
z młodzieżą? Ma Pan system?
Na początku roku szkolnego, czyli we
wrześniu, rzucam hasło, że jest olimpiada.
Zawody szkolne rozpoczynają się w listopadzie, mam więc dwa miesiące, aby sformować grupę 30–40 osób.
Z pierwszego etapu szkolnego zwykle
przynajmniej połowa uczestników kwalifikuje się do drugiego etapu – wojewódzkiego.
A z tego znowu połowa, czyli jakieś 8–12
osób – do ogólnopolskiej setki finalistów.
Tak jest mniej więcej co roku.
Dużo Pan im poświęca czasu?
Raz w tygodniu na kółku spotykamy się na
dwie godziny. Nigdy nie jest tak, że przygotowuję materiały na jakiś temat, powiedzmy
bezrobocia, a następnie odpytuję. Wspólnie
analizujemy pytania z różnych źródeł o różnorakiej tematyce. Czasem szybko przechodzimy do następnego zagadnienia. Jednak
często jest tak, że daję uczniom kserokopię
np. z 20 zadaniami, a w czasie zajęć zrobimy
tylko dwa, bo w problem wchodzimy bardzo
głęboko, co wywołuje wiele pytań, czasami
dyskusje, a nawet spory.
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Najskuteczniejszym
nauczycielem ekonomii
okazał się w tym roku
Waldemar Kotowski,
nauczyciel z III Liceum
Ogólnokształcącego
im. Marynarki Wojennej
RP w Gdyni. Do
finałów w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej
wprowadził on
najliczniejszą grupę
uczniów – 11 finalistów,
z których 3 znalazło się
w elitarnej grupie
30 laureatów.
Przyznam szczerze: dwie godziny kółka
to za mało, żeby zrealizować wszystko, co
trzeba w kontekście olimpiady. Dlatego
na lekcjach przedsiębiorczości, którą tak
naprawdę nazywamy w szkole ekonomią,
w klasach z dodatkową godziną przedsiębiorczości, robię dużo więcej, niż jest
w podstawie programowej, już pod kątem
olimpiady. Dzięki temu jedni mogą lepiej
przygotować się do zawodów, a innym
z pewnością taka wiedza nie zaszkodzi.
Przygotowuje Pan uczniów od 10 lat. Co
w tym czasie się zmieniło?
Dokładnie pierwszego laureata miałem
w 1994 roku, ale dopiero od 1999 roku stało
się to prawie coroczną tradycją. Co się zmieniło? Na pewno liczba startujących. Zaczynaliśmy od jednego, dwóch chętnych uczniów.
No i była tylko jedna olimpiada – Wiedzy
Ekonomicznej. Obecnie z przedmiotem
„podstawy przedsiębiorczości” związane są
trzy olimpiady: Przedsiębiorczości, Wiedzy
o Finansach i Wiedzy Ekonomicznej. Przygotowuję do wszystkich trzech i we wszystkich
mam laureatów. Czasem trudno mi zdecydować, czego uczyć najpierw. Przeważnie decyduje to, jaka olimpiada się zbliża.

Młodzież jest inna niż kiedyś?
Myślę, że jest taka sama. My też tacy byliśmy, tylko że były inne czasy, to inaczej
nas postrzegano. Choć może faktycznie
dziś młodzi ludzie są bardziej niecierpliwi,
szybciej chcieliby widzieć efekty swojej pracy. Rywalizacja stała się normą, zdobywają
wiedzę i umiejętności różnymi sposobami,
bo wiedzą, że to zaprocentuje.
W sumie takie przygotowania
do olimpiad to duży wysiłek?
Na pewno kosztuje to sporo wysiłku,
a przede wszystkim czasu. Ponieważ jednak są efekty, nie czuję, że się poświęcam.
Dzisiaj to jest dla mnie przyjemność. Bez
olimpiad trudno by mi było wyobrazić sobie
pracę w szkole, one dodatkowo motywują,
a rywalizacja uczniów jest ciągle nowym dostarczycielem adrenaliny.
Czy olimpiada wciąga emocjonalnie?
Bardzo – to połączenie stresu i satysfakcji.
Stresuje się Pan podczas zawodów?
Jest taki moment, kiedy odczytuje się wyniki, kto zakwalifikował się do etapu ustnego,
potem kiedy ogłasza się listę laureatów –
nie będę ukrywał, że są to momenty bardzo
stresujące.
Bardziej niż podczas meczów polskiej
reprezentacji na Euro 2012?
Bardziej, bo tutaj to ja jestem i selekcjonerem, i trenerem jednocześnie, i to ja bezpośrednio odpowiadam za wyniki rozgrywek
swoich zawodników.
Zdarzają się momenty załamania?
Trudne momenty są wtedy, gdy trafiają się
słabsze roczniki. Na przykład teraz mam
wspaniałe drugie klasy, gdzie już są laureaci.
Ale jednocześnie obecne klasy pierwsze zapowiadają się pod tym względem zupełnie
inaczej, bo mają inne preferencje i zainteresowania.
A jak reaguje otoczenie, nikt nie robi
trudności?
W gdyńskiej Trójce mogę liczyć na pełne wsparcie, choć wiem, że w innych szkołach różnie
z tym bywa. Dodatkową motywacją są wysokie
nagrody, bo laureat dostaje kilkanaście tysięcy
złotych. Także nauczyciele są nagradzani.
Co do uczniów, to w tych olimpiadach
mogą wygrać nawet kilkadziesiąt tysięcy.
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Ja dostałem laptopa, podobnie jak inni nauczyciele, którzy mieli przynajmniej jednego
laureata.
Jest Pan pasjonatem ekonomii?
Ukończyłem geografię, a ekonomistą jestem
z zamiłowania. Dokładnie w 1993 roku otrzy-

małem propozycję wyjazdu do USA. Pobyt
ten miał na celu zaznajomienie się z amerykańskim systemem edukacji między innymi na
Uniwersytecie Princeton. Organizatorem tego
wyjazdu była Fundacja Batorego. Po powrocie
z kilkunastoma zapaleńcami zaczęliśmy w liceach ogólnokształcących na dodatkowych zaję-

ciach uczyć o zasadach gospodarki rynkowej,
a dając możliwość zakładania na terenie szkoły firm uczniowskich – o zasadach biznesu.
Podstawy przedsiębiorczości jako obowiązkowy przedmiot wprowadzono do szkół ponadgimnazjalnych dokładnie 10 lat później, bo
w 2003 roku. W tzw. międzyczasie kończyłem
studia podyplomowe, w tym niezbędne, aby
uczyć tego przedmiotu z przedsiębiorczości.
A co robią Pana laureaci sprzed 10 lat?
Prawie wszyscy poszli na SGH. Te studia to
wciąż największa nagroda i największa motywacja do udziału w olimpiadzie. Już w czasie
studiów, z uwagi na swoją wiedzę, wielu podejmuje pracę jako doradcy i analitycy w poważnych firmach. Co się dzieje z nimi potem,
trudno powiedzieć, bo często rozjeżdżają się
po świecie. Myślę, że robią kariery.

Waldemar kotowski odbiera dyplom dla najlepszej szkoły w xxv owe,
Ministerstwo Gospodarki, 13 czerwca 2012 r.

Miał Pan kiedyś pod opieką
ekonomicznego geniusza?
Kilkudziesięciu moich uczniów zostało laureatami, w tym zwycięzcami olimpiady, ale
czy byli genialni? Poziom w pierwszej dziesiątce jest bardzo wyrównany. Wszyscy oni
są wybitni. Może więc za parę lat okaże się,
że nie ten pierwszy, ale ktoś z dalszego miejsca, odniósł największy życiowy sukces.

Damian Iwanowski, laureat XXV OWE

Jak zostać laureatem
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Dekalog przygotowań
1. Postaw sobie jasne i realne cele
Aby osiągnąć sukces najważniejsze jest określenie tego, co chcemy osiągnąć. Lepiej ustalić
szereg mniejszych, możliwych do spełnienia
celów, niż jeden duży. Masz wtedy poczucie
czynienia postępów i nie zniechęcasz się niepowodzeniami.
2. Bądź konsekwentny
Nawet największy zapał, jeśli jest krótkotrwały, nie da żadnych efektów. Przygotowując
się do OWE, musisz mieć świadomość, że
czeka cię przyswojenie ogromnej ilości informacji. Nie jest to możliwe do zrobienia
w krótkim czasie.
3. Bierz odpowiedzialność
za podjęte decyzje
Jeśli zrezygnowałeś z wyjścia ze znajomymi
lub też w dłuższej perspektywie zmniejszyłeś
intensywność nauki przedmiotów szkolnych
nie możesz zmieniać wcześniejszych postanowień. Weź pod uwagę koszt alternatywny
wszystkiego, co planujesz.
4. Zaplanuj program przygotowań
Planuj, planuj i jeszcze raz planuj! Unikniesz
chaosu, nie pominiesz żadnej istotnej infor-

macji. Rozdzielenie
czasu uczenia się od
odpoczynku jest całkowicie niezbędne.
W przeciwnym razie
będziesz cały czas
myślał o tym, że coś
jeszcze
powinieneś
zrobić.
5. Ucz się tak, jak lubisz
Znajdź metodę przyswajania wiedzy, która odpowiada ci najbardziej. Czy to
będą fiszki, mapy myśli, kolorowe zakreślacze,
czy też tradycyjne notatki, sprawdź, co działa
na ciebie najlepiej. Odradzano mi czytanie podręczników od deski do deski, mnie jednak to
odpowiadało najbardziej. Znajdź swoją metodę, nikt nie zna Cię przecież lepiej niż Ty sam!
6. Poznaj swoje granice
Jeśli nie jesteś w stanie wysiedzieć przy książce dłużej niż 2 godziny, zaplanuj sobie przerwy. Zastanów się, co podczas nich robić.
Zmierz, jak długo jesteś w stanie dziennie
pracować oraz ile stron podręcznika przerabiasz w ciągu godziny.

7. Uwierz w siebie
Bez wiary we własne możliwości nic ci się nie
uda. Nie wpadaj w megalomanię, ale też nie
myśl, że nic ci się nie uda. Jeśli nigdy wcześniej nie osiągnąłeś wiele na polu edukacji, to
niech to będzie ten pierwszy raz!
8. Nie wpadaj w kompleksy
Gdy po rozmowie z olimpijczykiem
z poprzednich lat zaczniesz rozmyślać, jak wielka przepaść cię
od niego dzieli, to wpadniesz
w błędne koło. Z nieodpowiednim nastawieniem sukces zacznie oddalać się w bardzo szybkim tempie.
9. Sprawdzaj swoją wiedzę
Tylko w ten sposób utrwalisz informacje, które już przyswoiłeś i nauczysz się je
wykorzystywać. Doskonale nadają się do tego
testy z poprzednich edycji Olimpiady. Poszukaj w internecie, z pewnością znajdziesz tam
bardzo wiele użytecznych materiałów.
10. Odnajdź spokój
Gdy już dotrzesz do Jachranki, co do czego
nie ma wątpliwośc,i jeśli będziesz stosować
się do dekalogu, który czytasz, bardzo ważne
będzie wyładowanie stresu i zdenerwowania
już podczas pisania pracy lub odpowiadania
przed komisją. Poznaj sposób, który pozwala
Ci na osiągnięcie spokoju w newralgicznych
sytuacjach. Może to być mały porcelanowy
słonik, szczęśliwa koszula czy też sentencja,
którą powtarzałbyś sobie w głowie.
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Nierównowagi
w gospodarce.
Przyczyny i skutki
I

Stan równowagi rynku może być zdefiniowany jako sytuacja charakteryzująca się równością dwóch wielkości, a mianowicie – ilości
jakiegoś dobra efektywnie zapotrzebowanej1
przez kupujących w pewnym okresie i tej ilości tegoż dobra, jaką jego dostawcy gotowi są
w tym samym czasie zaoferować do sprzedaży.
Wielkości te nazywane są odpowiednio popytem i podażą tego dobra. Cena, przy której
do takiej równości dochodzi, nazywa się ceną
równowagi jego rynku. Możliwa nierówność
tych dwóch wielkości na wolnokonkurencyjnym rynku prowadzi do przesunięcia się ceny
w górę lub w dół, aż do zaprowadzenia ich
równości. Sprawia to konkurencja między
uczestnikami rynku, tzn. ich zabiegi o możliwie korzystny dla nich efekt transakcji. Na tej
zasadzie potencjalnie ruchoma cena dobra
ekonomicznego jest czynnikiem równoważenia rynku – i to czynnikiem aktywnym.
Cena jest czynnikiem aktywnym równoważenia rynku w tym znaczeniu, że jej przesunięcie skłania obie strony rynku (kupujących
i sprzedających) do rewizji pierwotnych zamiarów, tj. do zwiększenia albo zmniejszenia
planowanych zakupów i sprzedaży – w zależności od tego, czy cena przesuwa się w górę,
czy w dół. W dłuższym okresie przesunięcie
się ceny wywiera dodatkowy wpływ zwrotny
na wielkości podaży (i popytu), co może prowadzić do wtórnego ruchu dostosowawczego także samej ceny, łagodzącego jej pierwszą, krótkookresową reakcję. Tak będzie,
jeżeli np. wzrost popytu wywoła wzrost ceny,
a wyższa cena skłoni producentów do rozszerzenia mocy produkcyjnych i powiększenia
dostaw (o ile uznają oni, że wzrost zapotrzebowania na dane dobro nosi cechy trwałości). Oczywiście, o ile cena pozostanie mimo
wszystko wyższa niż na początku, to skłoni to
zapewne także kupujących do częściowej korekty zamiarów. Wskutek tego, ostatecznie,
będą oni skłonni kupić więcej danego dobra
niż na początku, ale raczej nie o tak wiele, jak
chcieli pierwotnie.
Jeśli mówimy o zaburzeniu równowagi na
rynku pojedynczego dobra, czyli o nierównowadze „cząstkowej”, przy milczącym założe24

Pojęcie
„nierównowagi”,
logicznie biorąc, jest
negacją „równowagi”,
terminu zapożyczonego
z fizyki i stosowanego
w naukach
ekonomicznych
w znaczeniu
analogicznym.
Właściwe się więc
wydaje zacząć niniejszy
esej o nierównowadze
gospodarczej,
jej istocie, przyczynach
i skutkach, od refleksji
o równowadze
– najpierw
w odniesieniu
do pojedynczego
(czyli „cząstkowego”)
rynku.
niu, że popyt zagregowany, tj. na wszystkie
dobra łącznie, pozostaje niezmieniony, to
logicznie przyjąć musimy, iż ten wzrost popytu na jedno konkretne dobro wiąże się ze
spadkiem popytu na jakieś inne dobro (dobra).
Domyślamy się przeto, że równocześnie ze
wspomnianą zmianą na jakimś innym rynku
cząstkowym uruchomiony został mechanizm
dostosowań w odwrotnym kierunku – popyt
się tam zmniejszył, cena spadła i zamierzona skala produkcji owego dobra się kurczy.
W dłuższym okresie zwolnione tam czynniki

wytwórcze mogą zostać przesunięte dla wykorzystania ich w tej gałęzi, gdzie cena i zamierzona skala produkcji się teraz powiększyły.
Przedstawiany tak jak wyżej mechanizm
rynkowy w warunkach swobodnej konkurencji, z giętkimi cenami pełniącymi przynależne
im w systemie gospodarczym funkcje (informacyjną, stymulacyjną, alokacyjną i dystrybucyjną), stanowi mocno uproszczony
wprawdzie, ale wciąż niezastąpiony i – mimo
wszystkich nasuwających się zastrzeżeń – zasadniczo adekwatny obraz samoczynnego
urządzenia, które steruje funkcjonowaniem
gospodarki wolnorynkowej.
II

Pojęcie równowagi stosuje się jednak nie tylko do rynków cząstkowych. W szerszym znaczeniu jest ono odnoszone także do rynków
na agregaty różnych dóbr, np. na łączną ich
masę, jaka jest wytwarzana i płynie na rynek,
będąc oferowaną do sprzedaży w przyjętym
okresie, np. w kwartale lub w roku. Skupiając
uwagę na tym drugim, makroekonomicznym
sensie pojęcia, o jakie nam chodzi, możemy
stwierdzić, że równowaga rynkowa w gospodarce zachodzi wówczas, kiedy zagregowana podaż towarów równa się zagregowanemu popytowi.
Musimy przy tym jednak pamiętać, że gospodarka obejmuje szerszy zespół rynków,
w którym zawierają się nie tylko rynki towarów,
ale także rynki czynników produkcji – pracy, kapitału i ziemi (zasobów naturalnych). Pieniężny
charakter gospodarki rynkowej stwarza dodatkowo jeszcze potrzebę istnienia tzw. rynku pieniężnego – ogniwa systemu gospodarczego,
w którym odzwierciedla się łączne zapotrzebowanie gospodarki na masę środków płatniczych w danej chwili w relacji do istniejącej ich
masy (czyli popyt i podaż pieniądza) – z rynkową stopą procentową jako ceną tego specyficznego rynku zrównującą obie wspomniane
wielkości. Stan równości przy danej stopie procentowej między faktycznie istniejącą w danym momencie masą pieniądza i tą jego masą,
jaka w danym momencie jest przez gospodarkę zapotrzebowana. Taki stan równości między popytem na pieniądz i podażą pieniądza
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(wielkościami ujętymi „migawkowo”, jako ilość
potrzebna i ilość faktycznie istniejąca w danej
chwili, a nie „strumieniowo”, jako potok przepływający przez rynek w jakimś okresie – jak w
przypadku rynku dóbr) określa się odrębnym
terminem, a mianowicie – terminem „równowagi monetarnej” gospodarki.
W dalszym ciągu niniejszych rozważań
– dla uproszczenia – milcząco przyjmiemy
upraszczające założenie, że bank centralny
dostosowuje podaż pieniądza do popytu na
pieniądz w taki sposób, iż stopa procentowa
pozostaje constans. Takie upraszczające założenie jest równoznaczne z przyjęciem, że
„równowaga monetarna” pozostaje stale nienaruszona. Równowaga rynkowa natomiast
może być, albo nie być, zakłócana. Przy takim założeniu ilość pieniądza dopasowuje się
w każdym razie elastycznie i bez oporu – jak
guma – do potrzeb wynikających z zamiarów
wydatkowania podmiotów gospodarczych,
nie wywołując zmiany rynkowej stopy procentowej. Jest to oczywiście założenie sztuczne,
ale pozwala nam ono skupić uwagę na równowadze rynkowej, pozostawiając na boku
bardziej „specjalistyczną” problematykę równowagi monetarnej.
III

Zagregowany popyt rynkowy definiujemy jako
strumień wydatków zamierzonych przez społeczeństwo jako całość przy danym poziomie
cen w danym (umownie przyjętym) okresie.
Strumień wydatków spotyka się z płynącym
w przeciwnym kierunku strumieniem towarów kierowanych na rynek w celu sprzedaży
(zagregowaną podażą). Równowaga rynkowa w aspekcie makroekonomicznym oznacza
także równość popytu i podaży, ale z ważnym,
uzupełniającym zastrzeżeniem, a mianowicie
– że równość zagregowanego popytu i zagregowanej podaży przy danym poziomie cen
zachodzi przy równoczesnym wysokim wykorzystaniu istniejących mocy produkcyjnych.
Oznacza to w szczególności – przy wysokim stopniu zatrudnienia istniejącego zasobu
pracy żywej. Rzecz bowiem w tym, że ogólny
poziom cen we współczesnych gospodarkach
charakteryzuje się giętkością „w górę”, ale
swoistą sztywnością „w dół”, m.in. z racji oporu pracowniczego ruchu związkowego przed
obniżkami płac pieniężnych, które stanowią
ważny składnik jednostkowego kosztu produkcji każdego towaru. W tej sytuacji wzrost
zagregowanego popytu, przy danym pułapie
możliwości produkcyjnych gospodarki, prowadzi stosunkowo łatwo do zwyżki ogólnego
poziomu cen, ale spadek popytu, zamiast powodować symetryczną obniżkę ogólnego poziomu cen, wywołuje raczej tylko zmniejszenie
produkcji i bezrobocie przy mniej więcej niezmienionym poziomie cen. Trudno oczekiwać
i chcieć, by polityka społeczno-gospodarcza
mogła uznać w takich warunkach, że prawdziwy stan równowagi rynkowej został osiągnięty
tylko dlatego, że wartość zagregowanego popytu formalnie równa się wartości zagrego-

wanej podaży przy tych
do czynienia w warunkach niedosamych mniej więcej
skonałej konkurencji. Tak jest
cenach, nie biorąc
gdy strona podaży rynku,
Pojęcie równopod uwagę innych
towarów, albo rynku
wagi stosuje się jednak
okoliczności (np. że
pracy reprezentowana
nie tylko do rynków cząstkoformalna równość
jest przez organizacje
wych. W szerszym znaczeniu jest
popytu i podaży
gospodarcze monoono odnoszone także do rynków na
została być może
polistycznego typu
agregaty różnych dóbr, np. na łączną
osiągnięta
przy
– związki zawodowe
ich masę, jaka jest wytwarzana
niepełnym
wyoraz wielkie korporai płynie na rynek, będąc oferowakorzystaniu mocy
cje. Ich „siła rynkowa”
produkcyjnych, skozdolna jest dźwignąć
ną do sprzedaży w przyjętym
ro duża liczba osób
płace i ceny ponad ten
okresie, np. w kwartale
pozostaje bez pracy).
poziom, na którym ustalub w roku.
liłyby się one w warunkach
Tak rozumiana równowaga
wolnej konkurencji. Z różnych,
makroekonomiczna może, oczywistrategicznych powodów organizacje
ście, zostać naruszona zarówno przez zmianę
te mogą tak postępować, często w zgodnym
po stronie popytu, jak też po stronie podawspółdziałaniu związków i przedsiębiorców,
ży, ze skutkiem w postaci nadwyżki popytu
mimo że dzieje się to kosztem pomniejszenia
w stosunku do podaży (co jest równoznaczne
zbytu i zatrudnienia. Z tego powodu, paraz niedoborem podaży w stosunku do popytu)
doksalnie, obserwuje się czasem równocześnie
albo odwrotnie. Jeżeli z jakichś przyczyn w gozawyżony poziom cen (zawyżony względem
spodarce następuje np. zwiększenie popytu,
tego, jaki istniałby w warunkach doskonałej
tj. rozszerzenie zamierzonych wydatków przy
konkurencji) i niepełne wykorzystanie mocy
w pełni wykorzystanych mocach produkcyjprodukcyjnych wskutek niedostatku popytu.
nych, czyli przy niemożności szybkiego powiękNierównowaga w postaci niedostatku popytu
szenia podaży, to poziom cen pójdzie w górę.
jest wtedy paradoksalnie skutkiem, a nie przyW krótkim horyzoncie czasowym, w którym
czyną przesunięcia się poziomu cen. Dokładmoce produkcyjne nie mogą się zwiększyć,
niej – jest skutkiem tego, co się z angielska okresprawa na tym się zakończy. Poziom cen bęśla jako cost push, tj. presja kosztów na ceny.
dzie tak samo pod naciskiem w górę, jeżeli
Stan taki może trwać długo, nawet przez wiele
względna nadwyżka popytu będzie skutkiem
lat. Brak jest wtedy bodźców do inwestowania
spadku podaży (np. wskutek nieurodzaju),
i zwiększania potencjału produkcyjnego – goa nie wzrostu zamierzonych wydatków.
spodarki tkwią w permanentnej stagnacji. Tak
było np. w wielu wysoko rozwiniętych krajach
Jeżeli wzrost popytu następuje w warunw latach siedemdziesiątych minionego stulekach istnienia wolnych mocy produkcyjnych
cia. Groźna strona takiego stanu rzeczy tkwi
(bezrobocia), to należy przyjąć, iż wzrost zaw tym, że próby przełamania stagnacji drogą
kupów pociągnie za sobą tylko wzrost podazwiększenia zagregowanego popytu przez
ży (tzn. wzrost zatrudnienia i produkcji) przy
politykę gospodarczą (np. drogą zwiększenia
generalnie tym samym co dotąd poziomie
wydatków budżetowych) mogą zachęcać do
cen – jak długo próg maksymalnych możliwotym większej presji na płace, równocześnie
ści produkcyjnych nie zostanie przekroczony
czyniąc przedsiębiorców bardziej ustępliwymi
(poza tym progiem w górę już pójdą same
względem żądań płacowych. Zwiększony poceny). Z racji wspomnianej wyżej sztywności
pyt ułatwia im bowiem przesunięcie wyższego
poziomu cen w dół, kiedy rynkowy popyt się
kosztu jednostkowego na odbiorców. Zwyżka
zmniejszy, to skutkiem będzie spadek poziomu
cen może z kolei prowokować wtórne żądaprodukcji i zatrudnienia, ale raczej
nia płacowe, wskutek czego gospodarka,
nie obniżka cen.
tkwiąc dalej w recesji, wpada zwykle
w „spiralę” kosztów i cen.
IV

Trzeba w tym miejscu odnotować pewien szczególny typ
zachwiania równowagi rynkowej
od strony podaży, z jakim
miewa się
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Naturalnie, zawsze możliwa jest także bardziej „tradycyjna” pod względem przyczyn nierównowaga rynkowa typu inflacyjnego, gdy
zamierzone wydatki przekraczają możliwości
produkcyjne, albo typu deflacyjnego, gdy dzieje się na odwrót. Aby jednak odpowiedzieć
sobie na pytanie, kiedy jedno albo drugie staje
się poważnym problemem i wymaga trudnych
starań polityki gospodarczej (a kiedy jest tylko
przejściowym, samoregulującym się zakłóceniem), trzeba zmienić „optykę” i spojrzeć na
problem równowagi gospodarczej w perspektywie dynamicznej, tj. „w ruchu”. Podstawowe
wielkości gospodarcze, w tym zagregowany
popyt i podaż, jawią się nam w takiej „optyce”
jako zmienne w czasie – przeważnie rosnące
w długim okresie. Dla urealnienia rozważań
trzeba też przejść od modelu gospodarki zamkniętej do otwartej, tj. takiej, która jest
włączona w handel międzynarodowy oraz obrót kapitałowy
z resztą świata.

i niepewności co do przyszłości – podcina motywację do oszczędzania, udzielania pożyczek,
dalekowzrocznego inwestowania, zaciera jasność rachunku nakładów i efektów w przyszłości i tym samym niweczy szanse kraju na
wzrost gospodarczy.

Podobnie deflacja, tj. proces obniżania się
poziomu cen wraz z rozszerzającym się bezrobociem. W perspektywie dynamicznej łatwo
dostrzec, jak zniechęca ona do inwestowania
– spadek cen uniemożliwia odzysk nakładów.
Sprawa staje się szczególnie groźna w przypadku znacznego zadłużenia podmiotów
gospodarczych (gospodarstw domowych,
przedsiębiorstw, banków i państwa). Deflacja
zwiększa realny ciężar ich długu i brzemię jego
obsługi. Przez to skłania społeczeństwo do rezygnacji z rosnącej części wcześniej zamierzonych wydatków. Gospodarka może w ten
sposób długo grzęznąć w stagnacji
bez widoków na ożywienie.
Nawet kiedy państwo próJeżeli wzrost popytu
bować będzie ożywić
V
następuje w warunkach
koniunkturę drogą
Podstawowe tezy,
istnienia wolnych mocy pro„pompowania”
sformułowane podukcyjnych (bezrobocia), to naprzez
budżet
wyżej na kanwie
leży przyjąć, iż wzrost zakupów pociągnie
zwiększonego
statycznego moza sobą tylko wzrost podaży (tzn. wzrost
strumienia wydatdelu gospodarki,
zatrudnienia i produkcji) przy generalnie
ków, to wprowazachowują ważtym samym, co dotąd, poziomie cen
dzany w ten sponość w perspek– jak długo próg maksymalnych możsób pieniądz może
tywie dynamiczzatrzymywać
się
liwości produkcyjnych nie zostanie
nej.
Wymagają
w nieczynnych zasojednak uzupełnień,
przekroczony (poza tym progiem
bach, zamiast wracać
bo dzięki dynamicznej
w górę już pójdą same
do
obiegu gospodarczeperspektywie odsłaniają
ceny).
go. Wszak pieniądz zyskuje
się ważne aspekty tematu
wtedy na wartości realnej przez
niewidoczne w perspektywie
samo niewydawanie go i trzymanie.
statyki. Aktualność zachowuje nadal
Trwanie tego stanu rzeczy wytwarza błędne
definicja równowagi rynkowej jako zgodności
koło, pogłębia panujący pesymizm i czyni
popytu i podaży, z tym wszakże zastrzeżeniem,
zadanie przełamania impasu coraz trudniejże w tym kontekście ma się przy tym na myśli
szym. Ilustruje to w dramatyczny sposób
równość tempa zmian (wzrostu) jednej i druprzykład Japonii i jej tzw. straconej dekady
giej wielkości w czasie. To pozwala poziomo(a właściwie dwóch dekad), kraju słynącego
wi cen trwać w tym samym czasie bez zmian.
niegdyś ze swego dynamizmu technicznego
Zachwianie równowagi w kierunku inflacyjnym
i prędkiego wzrostu.
wynika wtedy z szybszego wzrostu zagregowanych wydatków niż rośnie potencjał produkcyjny. Na odwrót przy rozwoju deflacyjnym
VI
– skutkiem jest wtedy bezrobocie, a po części
Rozważań o równowadze i nierównowadze
także zniżkujące płace i ceny (albowiem płace
nie można jednak zawężać do modelu goi ceny – sztywne w dół na krótką metę – w dłuspodarki zamkniętej – wszystkie kraje świata
gim okresie stają się giętkie w obie strony). Dosą w jakimś stopniu włączone we współpiero w takiej dynamicznej perspektywie daje
pracę międzynarodową. Otwartość kraju na
się właściwie postrzegać istota zjawiska inflacji.
współpracę gospodarczą z zagranicą, przede
Bo inflacja jest procesem wzrostu cen w czasie
wszystkim: na wymianę han– a nie jednorazowym tylko skokiem poziodlową i kapitałową, jest
mu cen w górę. Tylko takie jej ujęcie pozwala
źródłem ważnych korzywprowadzić do rozważań absolutnie kluczości, ale także możliwych
wą dla tej sprawy kwestię oczekiwań przyszłej
poważnych komplikacji.
dynamiki cenowej. Na tym zasadza się sama
Z interesującego nas
możliwość skutecznej strategii antyinflacyjnej.
tu punktu widzeBo musi być ona namierzona na kształtowania odnotować
nie oczekiwań sprzyjających polityce stabilizatrzeba, że handel
cji. Musi przeciąć psychologiczne „sprężyny”
zagraniczny, ponapędzające spiralę płac i cen. Tylko w takiej
dobnie jak przeperspektywie dają się też dostrzec i właściwie
pływ kapitału,
ocenić wszystkie destruktywne skutki inflacji,
może być w pewktóra – przez mechanizm oczekiwań, obaw
nych okolicznościach
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sposobem zmniejszenia nierównowagi wewnętrznej, albo nawet jej wyeliminowania, a w innych sytuacjach czynnikiem jej
zakłócenia. Może bowiem
transmitować zaburzenia zewnętrzne do wewnątrz. Związek
między rynkiem wewnętrznym i zewnętrznym
(czyli światowym) jest zresztą obustronny.
Zmiana wewnętrznej sytuacji rynkowej kraju
w kierunku ekspansywnym (czasem nawet
inflacyjnym), tak samo jak zmiana w kierunku deflacyjnym, wywiera wpływ na wielkość
importu oraz eksportu. Ekspansja popytu
wewnętrznego zwiększa import i hamuje eksport, przez co bywa częstą przyczyną deficytu
handlowego. Zmiany takie oddziałują na sytuację gospodarczą reszty świata, choć wpływ
ten będzie, oczywiście, zależny od relatywnej
wagi danego kraju w gospodarce światowej.
Okaże się on raczej minimalny w przypadku
gospodarki małej, ale poważny w przypadku
dużej. W każdym razie należy przyjąć, iż istotna zmiana wewnętrzna odbije się w sposób
dostrzegalny na bilansie handlowym, a pewnie także na bilansie obrotów kapitałowych2.
Przyjmijmy – dla ułatwienia rozważań –
że w punkcie wyjścia jakaś gospodarka jest
w stanie ogólnej równowagi wewnętrznej
i zewnętrznej (tzn. popyt i podaż są sobie
równe, tak samo jak równe sobie są wartości eksportu i importu). Załóżmy, że w jakimś
momencie zagregowane wydatki wzrastają
w stosunku do potencjału produkcyjnego, bo
zwiększył się któryś z wewnętrznych składników zagregowanego popytu (np. spożycie
prywatne lub zbiorowe albo inwestycje). Łatwo się domyślić, że stworzona w ten sposób
presja zwyżkowa na poziom cen znajdzie częściowe ujście nie tylko w cenach, lecz także
we wzroście importu (co osłabi wzrost cen).
W bilansie handlowym otworzy się deficyt,
który może być na początku finansowany
odpływem rezerw, ale z czasem – w miarę
ich wyczerpywania, gdy deficyt utrzymuje się
dalej – musi oznaczać stały wzrost zadłużenia
zewnętrznego. I odtąd wiele będzie zależeć
od tego, czy polityce gospodarczej uda się
utrzymać ten proces na ścieżce kontrolowa-
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się tylko rozmiar
produkcji i realnych
dochodów
społeczeństwa (także
w tym wypadku – przy
większym eksporcie i trochę
większym imporcie)4.

nego, tj. dającego się bezproblemowo obsługiwać wzrostu zadłużenia – płacić
odsetki i refinansować zapadające spłaty
kredytów (co zależy od możności utrzymania bezpiecznej relacji długu do produktu
w perspektywie przyszłości, nade wszystko
w oczach pożyczkodawców – wierzycieli).
Jeśli przyczyną naruszenia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej jest przyśpieszony
wzrost inwestycji proeksportowych, to jest
duża szansa, iż zarysowany tu proces przyniesie prędki wzrost produktu i dobrobytu
społecznego bez poważnych zaburzeń gospodarczych. Mimo lekkiego podwyższenia
„gorączki inflacyjnej” i nawet długotrwałego
– byle umiarkowanego – deficytu handlowego. Pozwala to nam uzmysłowić sobie, że nie
jest tak, iżby nierównowaga wewnętrzna, jak
i zewnętrzna była w każdych warunkach i bez
względu na skalę czymś zawsze złym, do
czego pod żadnym pozorem nie należałoby
dopuszczać. Jeżeli jednak import kapitału wykorzystywany jest jako środek do powiększenia
spożycia ponad bieżące możliwości wytwórcze albo do inwestowania w przedsięwzięcia
nieumacniające pozycji konkurencyjnej kraju
względem zagranicy, np. w spekulacje na
nieruchomościach, to skutki tego mogą być
opłakane – jak to pokazuje obecnie przykład
niektórych krajów obrzeża strefy euro3.
VII

A teraz – dla ilustracji przypadku, kiedy zakłócenie wychodzi nie od wewnątrz, ale z zewnątrz
– przyjmijmy, że eksport wzrasta z powodu
zwiększonego popytu zagranicy (przy innych
czynnikach bez zmian). Zagregowany popyt,
kierowany na produkt krajowy, zwiększa się
o wielkość tego przyrostu. Jeżeli przedtem
panował stan pełnego zatrudnieniu, to teraz
wystąpi presja inflacyjna, która będzie skutkiem, a nie przyczyną nierównowagi bilansu
handlowego. Wzrost cen może wtórnie zredukować przyrost eksportu i wywołać pewne
zwiększenie importu. Uruchomiłby się w ten
sposób proces sprzyjający przybliżeniu się
z czasem do nowego stanu równowagi – przy
większym niż na początku eksporcie, ale także
trochę większym imporcie i wyższych cenach.
Gdyby na początku istniały niewykorzystane
moce produkcyjne, to poziom cen mógłby
nawet pozostać niezmieniony. Podniósłby

Ważną ilustracją sprzężenia obu typów nierównowag, ich wzajemnej
interakcji, była w ostatnich
latach (i w pewnym stopniu
jest nadal) wielka nierównowaga
handlowa na styku między Chinami oraz
Stanami Zjednoczonymi. Wyraża się ona
w chronicznych deficytach handlowych Ameryki z jednej strony i permanentnych nadwyżkach handlowych Chin z drugiej strony (przy
wzajemnym obciążaniu się przez oba państwa
winą za ten stan rzeczy). W rzeczywistości ta
wielka nierównowaga międzynarodowa wynika
po części z zamierzonej ekspansji eksportowej
Chin (które stosują zaniżony kurs swojej waluty względem dolara, jako narzędzie uczynienia
swych towarów „sztucznie” tanimi, wywołując
tym sposobem zwiększony popyt zewnętrzny
na nie), ale z drugiej strony – jest także skutkiem wysokiego popytu amerykańskiego, płynącego z dużych deficytów budżetowych oraz
(także sztucznie) zaniżonej stopy procentowej,
która zachęca do brania kredytów i kupowania. Obie strony obciążają się wzajemnie winą
za istniejący stan rzeczy, ale żadna, jak dotąd,
nie zrywa z prowadzoną przez siebie polityką
– ofensywy eksportowej (po stronie chińskiej)
oraz rozluźnionej polityki pieniężno-budżetowej (po stronie amerykańskiej).

nansowym. To podtrzymuje międzynarodową
nierównowagę handlowo-płatniczą i tworzy
błędne koło, z którego żaden z uczestników
wymiany nie umie lub nie chce się wyrwać.
Zatem nie tylko czynniki wewnętrzno-gospodarcze poszczególnych krajów świata,
specyficzne dla każdego z nich, wziętego
z osobna, mogą być (i wiemy, że faktycznie
są) powodem nierównowag i wyrosłych stąd
długów. Hamują wzrost i paraliżują politykę
gospodarczą. Także wielka nierównowaga
w obrotach między głównymi mocarstwami
ekonomicznymi ciąży obecnie nad perspektywami rozwojowymi globu. Zmniejsza to
szanse wielu mniejszych krajów na wyrwanie
się z pętli zadłużenia i relatywnej stagnacji
drogą chętnie dotąd stosowanej strategii
promowania eksportu.

PRZYPISY
1
Zapotrzebowanie „efektywne” oznacza „poparte możnością
zapłacenia”, w odróżnieniu od samej fizycznej lub psychologicznej potrzeby nie zawsze mogącej być na takiej podstawie
zaspokojoną.
Oba te bilanse, ujęte łącznie, składają się na bilans płatniczy kraju – z jego saldem pokazującym końcowy rezultat
finansowy obu typu obrotów jako wzrost albo spadek rezerw
dewizowych państwa.

2

3
Dla uniknięcia nieporozumień zauważmy w tym miejscu,
co następuje: służący rozwojowi gospodarczemu import
akumulacji musi się przerodzić w zwiększony import. Nierównowaga handlowa w postaci deficytu jest wtedy naturalnym, zdrowym efektem napływu kapitału, a nie problemem
do zwalczenia. Warto przy tej okazji zdać sobie też sprawę,
że właściwe, produktywne wykorzystanie napływu kapitału
może, ale nie musi, wyrażać się w imporcie maszyn i urządzeń. Może ono także polegać na imporcie dóbr konsumpcyjnych, jeżeli dzięki temu kraj jest zdolny rozszerzyć produkcję maszyn i urządzeń własnego wyrobu i należytej jakości.
Przesuwa on wtedy moce wytwórcze w tym kierunku, bez
obniżania standardu życia społeczeństwa. Jeśli chodzi o kwestię, co dany kraj wytwarza i eksportuje, a co importuje – to
zależy od innych czynników (mianowicie od jego relatywnej
produktywności w różnych asortymentach towarowych, od
płac pieniężnych w kraju i za granicą oraz od kursu walutowego), nie zaś od źródeł finansowania rozwoju.

Globalny efekt tej wielkiej międzynarodowej
4
Komentarza wymaga świadomie tu przeze mnie użyte nienierównowagi jest taki, że Chiny mają kolosalprecyzyjne słowo „trochę”. Chcę przez nie powiedzieć, że ten
ne rezerwy dolarowe – co jest równoznaczne
wtórny wzrost importu na pewno nie będzie tak duży jak
z olbrzymim, niemal bezpłatnym „kredytem”,
początkowy wzrost eksportu, który uruchomił cały proces.
Rzecz w tym, że zwiększone za sprawą eksportu dochody
automatycznie udzielanym Ameryce. Nie
zostaną w części zaoszczędzone, a nie wydane w całości. Pomogą z nimi zrobić nic innego, jak trzymać je
nadto suma przeznaczona do wydania zostanie w większości
wydana na towary krajowe i tylko pewien jej ułamek posłuży
uplasowane na rynku kapitałowym USA, uzana dodatkowy import. Z tej przyczyny nadwyżka eksportu
leżniając swój majątek narodowy od losów
nad importem – czyli dodatnie saldo bilansu handlowego
dolara. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone
– nie zniknie zupełnie w dalszym przebiegu zdarzeń, a jedynie podlegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.
– mając duży dług publiczny do zrefinansowaOdnotujmy więc istotną rzecz – rynek wewnętrzny może
nia (owoc długoletniej nierównowagi budżewrócić do stanu (krótkookresowej) ogólnej równowagi,
choć bilans handlowy pozostaje niezrównoważony. Nie ma
towej w przeszłości) i jeszcze także bieżący detu sprzeczności – nadwyżka popytu stworzona przyrostem
ficyt budżetu do sfinansowania,
wydatków zagranicy na eksport danego kraju jest kompensowana „wyciekiem” popytu w oszczędności i częściowo
a przy tym stojąc wobec
w import. Warunek ogólnej równowagi gospodarki
nacisku recesji (m.in.
nie wymaga równowagi wszystkich cząstkowych
wskutek
napływu
zestawień wpływów i wydatków. Wymaga
Rozważań
tylko zbiorczej ich równości, czyli równadmiernego imności zamierzonego popytu i podaży
o równowadze i nieportu), nie wiw zagregowanym ujęciu. Inna
równowadze
nie
można
rzecz, że trwanie niektórych niedzą możliwości
równowag cząstkowych mieć
jednak
zawężać
do
modelu
prędkiego odejbędzie ważne konsekwencje
gospodarki
zamkniętej
–
wszystkie
kraje
w długim okresie – będzie
ścia od polityki
skutkować
powiększaniem
świata są w jakimś stopniu włączone we
zerowej stopy
się długu albo należności. Na
współpracę międzynarodową. Otwartość
procentowej
tej zasadzie, kumulująca się
w czasie nadwyżka bilansu
kraju na współpracę gospodarczą z zai brania pożyhandlowego oznacza ciągły
czek, których
granicą, przede wszystkim na wymianę
wzrost bezproduktywnych rezerw dewizowych. Chroniczny
źródłem
są
handlową i kapitałową, jest źródłem
deficyt handlowy z kolei prowawłaśnie chińskie
dzi do utraty rezerw dewizowych
ważnych korzyści, ale także
i stałego wzrostu zadłużenia zalokaty na amerymożliwych poważnych
granicznego – procesów, których nie
kańskim rynku fidaje się utrzymywać bez końca.

komplikacji.
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Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nierównowaga

w gospodarce
globalnej
liz dotyczących modeli ustroju społeczno-gospodarczego jak i konieczność badań ukierunkowanych na poszukiwanie optymalnych
rozwiązań w zakresie polityki kształtowania
ustroju społeczno-gospodarczego.

Coraz bardziej
uwidaczniającą się
cechą współczesnego
świata jest głęboko
naruszona równowaga,
czemu towarzyszy
wszechogarniająca
niepewność na
wszystkich niemalże
polach działań
i życia człowieka,
w tym zwłaszcza życia
gospodarczego.

W

iąże się to z kolei z narastającym wraz
z rosnącą dynamizacją przemian technologicznych, skracaniem cykli życia produktów i syndromem nietrwałości w gospodarce, a także życiu społecznym. Nietrwałe stają
się profesje, modele życia, pracy itp. I do tych
właśnie kwestii nawiązuje ten tekst. Dotyczy
on m.in. zagadnień ustroju społeczno-gospodarczego w kontekście przemian globalnych i globalnie naruszonej równowagi. To
właśnie globalnie naruszona równowaga
determinuje konieczność pogłębionych ana28

Punktem wyjścia rozważań jest teza, że
świat nigdy wcześniej nie doświadczał tak
głębokiego przełomu, jakiego doświadcza
obecnie w sensie cywilizacyjnym, politycznym i ekonomicznym. Kryzys zaś, którego
wciąż doświadcza gospodarka globalna, jest
kryzysem cywilizacyjnym i zarazem kryzysem
systemu. Jeśli tak, to w ramach działań naprawczych nie wystarczą cząstkowe zmiany
regulacyjne. Niezbędna jest zmiana generalna, zmiana sposobu podejścia, wielka zmiana sposobu myślenia, zwłaszcza dotyczącego kształtowania systemu wartości. Przy
tym niezbędna jest też zmiana paradygmatu
teorii ekonomii. Wszystko to wiąże się ściśle
z poszukiwaniami nowych rozwiązań w zakresie modelu ustroju społeczno-gospodarczego jako remedium na globalnie naruszoną równowagę.
Koncepcja globalnie naruszonej równowagi pochodzi od Lestera Thurowa, który
posługując się metaforą geologicznej tektoniki płytowej i geologicznie naruszonej
równowagi – konstatuje, że „coś wydaje
się wstrząsać podstawami kapitalizmu”.
W książce pt. Przyszłość kapitalizmu Lester
Thurow wskazał na 5 „płyt tektonicznych”
zakłócających równowagę, wywołujących
rozmaite zaburzenia i dysfunkcje w świecie.
Pierwsza z tych „płyt” to upadek komunizmu, w wyniku czego zniknęła przeciwwaga
dla kapitalizmu, co m.in. (zgodnie z koncepcją wahadła) stworzyło podłoże do bezkrytycznej wiary w „jedynie słuszną” doktrynę
neoliberalizmu. Druga „płyta tektoniczna”
to przełom wyrażający się w wypieraniu cywilizacji industrialnej (co nie znaczy oczywiście, że przemysł zanika) przez inny, nieindustrialny model cywilizacyjny. Z tym się wiąże
kolejna „siła tektoniczna” wynikająca z istoty
nowego modelu cywilizacji postindustrialnej,
cywilizacji informacyjnej i tworzonego przezeń potencjału przemian. Na to nakładają się

problemy demograficzne, w tym gwałtowny
przyrost ludności w najbiedniejszych krajach,
wzrost mobilności przy równoczesnym starzeniu się społeczeństw krajów bogatych.
Czwarta „siła tektoniczna” to związane
z postępującą globalizacją problemy rosnącej złożoności i nieprzejrzystości powiązań
gospodarczych. Wreszcie piąty czynnik to
stopniowa utrata przez USA mocarstwowej
hegemonii, co oznacza świat bez dominującego mocarstwa.
Należy tu podkreślić, że Lester Thurow
wskazywał na te czynniki już prawie dwie
dekady temu. Obecnie do tych pięciu thurowskich „płyt” z pewnością można dodać
co najmniej dwie kolejne. Pierwsza z nich to
finansyzacja, czyli nadmierny rozrost sektora
finansowego i jego przerost nad sektorem
realnym. Druga „płyta tektoniczna” to coraz
silniej dająca o sobie znać dychotomia wiedzy i mądrości. Żyjemy w świecie, w którym
zasoby informacji rosną niebywale szybko,
co tworzy problemy z ich racjonalnym wykorzystywaniem i przetwarzaniem. W języku
niemieckim bardzo trafnie metaforycznie odzwierciedla to pojęcie Informationsstau, czyli
korek informacyjny. Poruszanie się w takim
korku sprawia, że siły kreatywne, potencjał
kreatywności, tracone są na rzecz konieczności wykonywania prostych technicznych
prac niezbędnych do przebrnięcia przez
ogrom informacji i ich selekcji. I właśnie
dlatego, mimo ogromu informacji, nie przekłada się w pełni na wiedzę. Wiedza zaś nie
przekłada się dostatecznie satysfakcjonująco
na mądrość. Dowodów niemądrych poczynań w skali globalnej nie brakuje, wystarczy
przywołać sytuację w dziedzinie ochrony środowiska i ogrom występujących tu błędów.
Używając znaków matematycznych, można
to przedstawić następująco:
INFORMACJA > WIEDZA > MĄDROŚĆ
Oznacza to, że zasoby informacji są większe od zasobów wiedzy, a zasoby wiedzy
większe od mądrości. Taka sytuacja może
być źródłem groźnych dysfunkcji w gospodarce globalnej.
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Rezygnując – z uwagi na ograniczone
ramy niniejszej pracy – ze szczegółowej charakterystyki owych pięciu thurowskich „płyt
tektonicznych”, chciałabym poprzestać na
nawiązaniu do tezy o nadmiernej finansyzacji – jako kolejnej „płyty tektonicznej”. To
nie jest teza nowa. Przed przerostem sektora
finansowego przestrzegał bowiem – i to już
w 1936 r. – John Maynard Keynes w swym
wiekopomnym dziele pt. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Niemalże
proroczo oceniał, że: „W miarę ulepszania organizacji rynków pojawia się istotne
niebezpieczeństwo, że spekulacja jednak
weźmie górę nad przedsiębiorczością. (…)
Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy są
niczym piana na spokojnych wodach przedsiębiorczości. Ale sytuacja staje się poważna,
gdy przedsiębiorczość poczyna być pianą
na wirze spekulacji” (J.M. Keynes, Ogólna
teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2011, s. 139–140). Taki kierunek przemian
sprawia, że sługa staje się panem, czyli że
sektor finansowy, który z natury powinien
służyć rozwojowi sektora realnego, w coraz
większym stopniu rozwija się jego kosztem.
W dodatku wiele wskazuje, że deformacje,
do jakich doszło w gospodarce globalnej,
nie będą łatwe do wyeliminowania. Stąd
też i pytanie, kiedy uda się całkowicie wyjść
z obecnego kryzysu globalnego, wciąż
nie znajduje jednoznacznej odpowiedzi.
Np. Nouriel Roubini w książce pt. Ekonomia
kryzysu zakłada co najmniej dziesięcioletnią
perspektywę porządkowania świata. Ostatnio zaś dochodzi do wniosku, że dopiero
w 2013 r. światowa gospodarka doświadczy „burzy stulecia”, czyli tak burzliwych
wydarzeń, nawałnicy (perfect storm), jaka

zdarza się raz na 100 lat. Moim zdaniem,
zważywszy na głębokość naruszenia równowagi globalnej, 10 lat nie wystarczy dla jej
przywrócenia. Wiele jest tego przyczyn, ale
przede wszystkim siła sektora finansowego,
przewaga, jaką zyskał ten sektor nad sektorem realnym, jest na tyle ogromna, że niełatwo będzie można to zmienić, tym bardziej
że trudno oczekiwać, aby sektor finansowy
zrezygnował z niej sam. Bardzo przystaje
tu metafora, że „gdy tygrys wyrywa się na
wolność i sieje spustoszenie, tylko wariat
by go potępiał. Naprawdę winien jest ten,
który go nie upilnował. Tygrys wymknął się
zatem z klatki”. W sektorze finansowym poprzez emitowanie różnego rodzaju pustych
papierów wartościowych, w tym derywatów, kreowany jest de facto parapieniądz.
Przez to emisja pieniądza wymyka się spod
kontroli, co jest groźne przede wszystkim
dla sektora realnego, niefinansowego, produkującego materialne produkty i usługi.
Bo to ten właśnie sektor ostatecznie płaci
za ekscesy sektora finansowego. Sektor finansowy bowiem żyje z wahań kursów, cen
i na tych wahaniach zarabia. Zarabia zawsze
– i przy wzrostach, i przy spadkach, podczas gdy sektor realny wymaga stabilności.
Każda bowiem inwestycja w majątek trwały
w sektorze realnym wymaga rozeznania co
do perspektyw rozwojowych, przynajmniej
ogólnej wiedzy, co może się wydarzyć za
rok czy dwa. Nie wystarcza tu wiedza, co się
wydarzy następnego dnia na giełdzie. A to
– mówiąc w uproszczeniu – wystarcza sektorowi finansowemu.
Pojawia się zatem narastająca w ostatnich
dekadach dychotomia, sprzeczność między
interesami sektora finansowego i realnego.

Kwestia ta jest przedmiotem wielu publikacji, a nawet filmów, w tym dokumentalnych
jak np. Inside Job. Szczegółowo analizuje
te problemy noblista profesor Joseph Stiglitz, m.in. w książce pt. Freefall. Jazda
bez trzymanki…, której przekład ukazał się
niedawno w Polsce nakładem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ale piszą o tym
z niepokojem i wielce krytycznie także insiderzy, czyli osoby wywodzące się z sektora
finansowego. Do takich autorów należy
m.in. John Bogle, który w książce pt. Dość.
Prawdziwe miary pieniądza, biznesu i życia
(także wydanej przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne) przestrzega przed dramatycznymi następstwami niepohamowanych
spekulacji i ekscesów finansowych.
W tym kontekście szokująca jest i historia, i książka dotycząca Bernarda Madoffa,
odpowiedzialnego za stworzenie piramidy
finansowej, mianowicie książka Adama LeBora zatytułowana Wyznawcy, czyli jak Bernard Madoff oszukał Amerykę na 65 mld
dolarów. Symptomatyczna jest opisywana
w tej książce rada, jakiej udzielił ojciec Bernarda Madoffa młodemu pracownikowi
jego instytucji, chcącemu wzbogacić się
na rynkach finansowych: „Pamiętaj, abyś
nigdy, przenigdy nie inwestował swoich
pieniędzy na Wall Street. (…) Trzymaj je
w banku, przynajmniej będziesz miał nad
nimi kontrolę. Pamiętaj, że dolar to tylko
dolar i nie pozwól, aby chciwość zawładnęła Twoją duszą”.
Przedstawione dysfunkcje w gospodarce
globalnej, w tym naruszona równowaga
i dychotomia wiedzy i mądrości, wskazują
na konieczność głębokiego przemyślenia

Tabela 1

Zmiany modeli ustrojowych gospodarki rynkowej
Zmiany systemu
(ustroju)
gospodarczego

Cywilizacja

Zmiany typu
przekazu, typu
komunikacji
społecznej

Stratyfikacja społeczna.
Władza i podwładni
(górne i dolne warstwy
społeczne)

Feudalizm

Rolna

Epoka słowa
pisanego ręcznie

Feudałowie
Chłopi feudalni

Kapitalizm

Industrialna, którą
przyniosła rewolucja
przemysłowa

Epoka słowa
drukowanego

Fabrykanci, bankierzy
Pracownicy, robotnicy najemni

Kapitalizm
postindustrialny

Postindustrialna
– trzecia fala (Toffler);
rewolucja informacyjna:
ainternet
aponadnarodowe fuzje
i przejęcia, gospodarka
oparta na wiedzy
(wiek dostępu – Rifkin)
awiek kreatywności

Epoka języka
cyfrowego

Netokracja
(arystokracja sieciowa)
Precariat1
Konsumtariat

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bard, Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie,
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
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wielu fundamentalnych spraw na nowo.
Dotyczy to modelu ustroju gospodarczego, a także teorii ekonomii. Niestety teoria
ekonomii ma tutaj także swoje „grzechy”,
co sygnalizowane jest nawet w tytułach
publikacji ekonomistów, w tym noblistów.
Przykładowo noblista Paul Krugman napisał
artykuł pod znamiennym tytułem Dlaczego
ekonomiści niczego nie zrozumieli? Równocześnie ekonomista ten w swoich publikacjach dotyczących kryzysów wskazuje na
błędne oceny innego noblisty, Roberta Lucasa, który niemalże w przeddzień kryzysu
globalnego uznał, że (mówiąc w uproszczeniu) co jak co, ale problem kryzysów został
już całkowicie rozwiązany. Rynek bowiem
tak doskonale funkcjonuje, że natychmiast
„zdmuchuje” wszelkie nierównowagi, bańki rynkowe. Wybuch kryzysu globalnego
całkowicie zanegował racje takiego myślenia. Świadczy to zarazem o potrzebie
refleksji na temat teorii ekonomii. Na tym
tle formułowana jest teza o konieczności
zmiany paradygmatu ekonomii.
W analizie przesłanek i zasadności zmian
paradygmatu teorii ekonomii niezbędne
jest jego zdefiniowanie. Definicji paradygmatu rozumianego jako wzorzec jest wiele.
Dotyczy to także paradygmatu ekonomii.
Rezygnując w tym miejscu z ich przeglądu
i charakterystyk, poprzestanę na podstawowych elementach tworzących taki paradygmat. Moim zdaniem na paradygmat każdej
dyscypliny naukowej, w tym także ekonomii,
składają się trzy główne elementy:
1)przedmiot (czyli czym zajmuje się
dana dziedzina – w tym przypadku
ekonomia),
2) metodologia i stosowane narzędzia
oraz techniki badawcze,
3) zastosowanie wyników dociekań
teoretycznych w praktyce.
Dokonujące się w ciągu kilku ostatnich
dekad przemiany w gospodarce globalnej wskazują, że zmiany niezbędne są we
wszystkich trzech wymienionych obszarach.
Tym samym teza o konieczności zmiany paradygmatu ekonomii nie może być ignorowana. Potwierdził to także kryzys globalny,
wskazując na zawodność teorii ekonomii
w dotychczasowym kształcie. Wykazał, że
teoria ekonomii wymaga nowego przemyślenia. Na konieczność takich zmian
wskazywano zresztą znacznie wcześniej.
Czynił to m.in. John Kenneth Galbraith we
wznowionej ostatnio przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne książce pt. Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna.
Książka ta opublikowana została po raz
pierwszy 1987 r. już wtedy jej autor zarzucał teorii ekonomii (a raczej jej głównym przedstawicielom) brak obiektywizmu,
wręcz wygodnictwo i służalczość wobec
interesów wielkiego biznesu. Obecnie podobne tezy formułują m.in. tak prominentni
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profesorowie, jak Joseph Stiglitz, Paul Krugman czy Robert Skidelsky. Wskazuje to na
konieczność nowego przemyślenia (The Big
Rethinking). Dotyczy to każdego z wymienionych trzech punktów składających się na
paradygmat ekonomii.
Po pierwsze, analizując przedmiot ekonomii, nietrudno zauważyć, że w ostatnich
dekadach silnie zaniedbywany był społeczny
kontekst ekonomii. A przecież ekonomia to
nie jest nauka techniczna, lecz społeczna.
Już Alfred Marshall podkreślał, że „ekonomia polityczna lub ekonomika jest badaniem
rodzaju ludzkiego w jego codziennym życiu
gospodarczym”. Konieczny jest wobec tego
powrót do humanistycznych aspektów ekonomii – z uwzględnieniem dobra człowieka.
Po drugie, ekonomię głównego nurtu
próbowano upodobnić do matematyki, stąd
rozwój modelowania matematycznego.
Marginalizowana była analiza jakościowa na
rzecz ilościowej. Proces ten zapoczątkował
już William Stanley Jevons – żyjący w latach
1835–1882 angielski logik i ekonomista,
uznawany za twórcę szkoły neoklasycznej
w ekonomii i twórcę ekonomii matematycznej. Uznawał on, że jeśli ekonomia ma być
w ogóle nauką, musi być zmatematyzowana. Nie kwestionując w żadnym przypadku
przydatności modelowania ekonometrycznego, trzeba jednak uwzględnić to, że modele stanowią narzędzie i nie mogą zastąpić
analiz jakościowych. Modele nie mogą być
zatem wyrocznią, a narzędzia ilościowe bóstwem. Dążenie do upodobniania ekonomii
do matematyki prowadzi do odhumanizowania ekonomii, a tym samym pozbawia ją
jej społecznego charakteru.
I wreszcie po trzecie, co do kwestii zastosowań ekonomii w praktyce, to oskarża się
ekonomię i ekonomistów o jej podporządkowanie interesom wielkiego biznesu. Joseph
Stiglitz ocenia wręcz, że teoria ekonomii
stała się bezkrytyczną, najgorętszą „cheerleaderką kapitalizmu wolnorynkowego”.
Konieczność zmian paradygmatu ekonomii uznaje wielu znanych ekonomistów,
obok cytowanych już Nouriela Roubiniego,
Johna Kennetha Galbraitha i innych. Prowadzi to zarazem do refleksji na temat modeli
ustroju społeczno-gospodarczego.
W wielu analizach globalnego kryzysu
wskazuje się na doktrynę neoliberalną jako
główną winowajczynię głębokich turbulencji w gospodarce globalnej. Neoliberalizm
jest przy tym nierzadko używany jako wyzwisko, epitet, etykieta służąca stygmatyzacji czy segregacji także w walce politycznej.
Z drugiej strony, nie brakuje opinii, że ktoś
taki jak neoliberał nie istnieje, bowiem nie
wiadomo, co to jest neoliberalizm. Zarazem
pojęcie „neoliberalizm używane“ jest często (a może nawet najczęściej) bezzasadnie

jako synonim liberalizmu klasycznego. Na to
nakładają się definicyjne nieporozumienia
wokół ordoliberalizmu.
Nie wdając się w tym miejscu w definicyjne niuanse i spory, poprzestanę na zaproponowaniu uproszczonego i z pewnością
niepozbawionego słabości podziału liberalizmu na trzy następujące kategorie:
1) liberalizm klasyczny jako fundament
klasycznej, leseferystycznej teorii
ekonomii Adama Smitha,
2) ordoliberalizm,
3) neoliberalizm.
To, co odróżnia te nurty, to przede wszystkim podejście do kwestii kształtowania ładu
gospodarczego i roli państwa oraz systemu
wartości, w tym etyczno-moralnych. W odróżnieniu od liberalizmu klasycznego i neoliberalizmu, z przyjętym w tych nurtach
założeniem o spontanicznym kształtowaniu
się ładu gospodarczego, w teorii ordoliberalnej uznawana jest potrzeba wyznaczania
przez państwo ram ustroju społeczno-gospodarczego. Ordoliberalizm bazuje przy
tym na założeniu odpowiedzialności i etyki
jednostek gospodarujących. Neoliberalizm
i liberalizm klasyczny łączy fundamentalizm
rynkowy, czyli założenie, że wolny rynek
(mechanizm rynkowy) ukształtuje porządek
gospodarczy na tyle sprawnie, że państwo
może być sprowadzone do roli „stróża nocnego”. Natomiast to, co dzieli te dwa nurty,
to kwestie etyczno-moralne. Cechujące neoliberalizm „wypranie” z rozważań etycznomoralnych było następstwem przyjęcia założenia, że wolny rynek doskonale kwestie te
rozwiązuje. Dotyczy to także kwestii społecznych. Stąd też neoliberalizm jest niekiedy postrzegany jako rodzaj karykatury liberalizmu,
gdzie liberalne troski o wolność jednostki,
polityczne równouprawnienie i prawa człowieka są wypaczane poprzez sprowadzenie
ich wyłącznie do gospodarczej doktryny. Harvardzki ekonomista Dani Rodrik skonstatował w 2002 r., że między neoliberalizmem
a liberalizmem klasycznym – fundamentem
ekonomii neoklasycznej – jest taka relacja jak
między astrologią a astronomią. Także w tekstach watykańskich na ten temat podkreślana jest konieczność zmiany w podejściu do
rozwiązywania problemów tego świata. Jednak używa się wyłącznie pojęcia „liberalizm”.
Moim zdaniem, zwłaszcza wkontekście społecznej myśli Kościoła katolickiego, niezbędne jest jednak odróżnianie klasycznego liberalizmu od ordoliberalizmu i neoliberalizmu.
Wrzucanie do „jednego worka” tych trzech
odmian liberalizmu zwiększa bowiem ryzyko
błędnych ocen.
Liberalizm jako taki ogólnie jest ideą piękną, każdemu z nas pewnie odpowiadającą.
Jesteśmy ludźmi, a ludzie lubią wolność
i różnorodność wyborów. Ale to właśnie
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różnorodność świata sprawia, że koncepcja
„konsensusu waszyngtońskiego”, czyli jednego modelu ustroju gospodarczego, jednego „garnituru dla wszystkich”, dla wszystkich
krajów, bez względu na warunki, kulturę,
zwyczaje, historię – się nie sprawdza. Wynika
z tego, że ustrojowy „garnitur” powinien być
szyty na miarę. Koncepcja „jednego garnituru” jest bowiem bardzo odhumanizowana,
a taką koncepcję próbowano przyjąć jako
wzorzec na skalę globalną.
Powstaje zatem pytanie, w jakim kierunku
powinny iść zmiany? Otóż tu trzeba jeszcze raz podkreślić, że przełom cywilizacyjny,
którego doświadcza obecnie świat, polega
przede wszystkim na tym, że model cywilizacji industrialnej wypierany jest przez inny,
wciąż jeszcze niedodefiniowany. Używa się tu
wielu pojęć, m.in. takich jak: trzecia rewolucja
przemysłowa, gospodarka oparta na wiedzy,
cywilizacja informacyjna. W każdym razie na
pewno jest to model inny niż znany nam model przemysłowy, a mimo to wciąż dominują
rozwiązania instytucjonalne typowe dla modelu industrialnego. Przejawia się to w rozmaitych niedostosowaniach i dysfunkcjach.
Na szczeblach rządowych i innych szczeblach
władzy centralnej decyzje podejmowane
są w typowym dla takiego procesu czasochłonnym trybie. Podczas gdy np. w sektorze finansowym ma miejsce swego rodzaju
terror szybkich decyzji i krótkiego horyzontu
czasowego. Wielce obrazowo przedstawił
to m.in. Michael Lewis w książce pt. The Big
Short: Inside the Doomsday Machine. W tym
kontekście dychotomię między sektorem realnym i finansowym obrazuje chociażby fakt,
że – jak wynika z danych statystycznych – już
obecnie ok. 30% decyzji podejmowanych
w instytucjach finansowych może być podejmowanych automatycznie przez pracujące
także w nocy komputery. Na tym tle rządowe
instytucje centralne to – zważywszy na tempo
podejmowania decyzji – niemalże „żółwie”,
w dodatku w ograniczony sposób wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne. Swego rodzaju analfabetyzm cyfrowy to
wciąż jeszcze cecha, od której nie są wolne
niektóre szczeble decyzyjne, zwłaszcza w sferze instytucji rządowych i samorządowych.
W takich warunkach sektor finansowy z łatwością może wykorzystywać swoją przewagę pod względem sprawności decyzyjnej w
sobie właściwy sposób.
Kwestia ta także zasługuje na pogłębioną
refleksję. Albowiem to właśnie technologia
stanowi jeden z wyznaczników, filarów modelu społeczno-gospodarczego, obok dwu
innych, tj. form komunikacji społecznej i stratyfikacji społecznej. Obrazuje to tabela 1.
Jak wynika z tabeli, przejście od ery feudalizmu do kapitalizmu było następstwem
działania trzech czynników:
1) rewolucji przemysłowej,
2) zmiany systemu komunikacji

społecznej, tj. przejścia od rękopisów
do słowa drukowanego – dzięki
wynalazkowi druku przez Gutenberga,
3) zmiany stratyfikacji społecznej
(miejsce feudałów i chłopów
feudalnych zastąpili kapitaliści,
fabrykanci i bankierzy oraz proletariat).
Obecnie także następują zmiany w tych
trzech fundamentalnych dla ustroju gospodarczego polach. Po pierwsze, dokonuje się
tzw. trzecia rewolucja przemysłowa (rewolucja informacyjna). Po drugie, w systemie komunikacji społecznej język cyfrowy wypiera
słowo drukowane. I po trzecie, prawdziwych
kapitalistów już prawie nie ma. Obecna forma kapitalizmu to kapitalizm menedżerski
z postępującą autonomizacją władzy menedżerów. Na szczycie stratyfikacji społecznej
znajdują się menedżerowie i – jak to określają szwedzcy autorzy: Alexander Bard i Jan
Söderqvist – arystokracja sieciowa („netokracja”), a na samym dole „konsumtariat”, czyli
warstwa nieprzystosowana do wymogów
gospodarki wirtualnej, bezwolnie ulegająca
mirażom konsumpcjonizmu i terrorowi reklamy, choć w odróżnieniu od proletariatu
prawie wolna od zagrożenia skrajną biedą
czy głodem. Przy tym najnowsze analizy
wykazują wyłanianie się nowej warstwy
społecznej określanej jako „precariat”. To
słowo powstało z połączenia dwu innych
„proletariat” i „precarious”, czyli ktoś, kto
żyje w niepewności, pozbawiony bezpieczeństwa (w tym wypadku socjalnego). Tym
mianem określani są młodzi ludzie, którzy
u progu kariery nie są w stanie zdobyć pracy
albo ją pozyskują, ale na bardzo niekorzystnych warunkach, z płacą nieproporcjonalnie
niską w stosunku do swoich kwalifikacji.
Analiza przemian ustrojowych w ujęciu
historycznym wykazuje, co potwierdzają
starodruki, że w okresie przechodzenia od
feudalizmu do kapitalizmu początkowo nie
było świadomości, że dokonuje się przełom
ustrojowy. Powstaje pytanie, czy obecnie nie
jesteśmy w podobnej sytuacji. Nieprzypadkowo zatem intensyfikuje się debata ukierunkowana na poszukiwanie optymalnego
ustroju społeczno-gospodarczego. Na tym
tle wskazuje się na walory teorii ordoliberalnej i bazującej na niej koncepcji społecznej
gospodarki rynkowej. Jeszcze raz warto tu
podkreślić, że ordo znaczy „ład”, a świat
potrzebuje ładu. To nie wymaga dowodu.
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej bazuje na liberalizmie, ale uporządkowanym, czyli narzucającym pewne ramy
m.in. po to, żeby „tygrys nie wymknął się
z klatki”. Chodzi o takie ramy, które umożliwiają godzenie rozbieżnych niekiedy interesów, godzenie interesów gospodarczych
z interesami społecznymi i ekologicznymi.
Tego dziś brakuje. Stąd też zasadna jest
teza, że obecnie nie ma powrotu do po-

przednich rozwiązań. Ale zarazem wciąż
brak odpowiedzi, w jakim kierunku świat
pójdzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że
rozwiązania powinny być ukierunkowane
na przywracanie naruszonej równowagi.
Dlatego też trudno nie zgodzić się z coraz
częściej formułowaną opinią, że idee społecznej gospodarki rynkowej, i w ogóle idee
ordoliberalne powinny dziś pobudzać świat
do refleksji, także pozornie nierealistycznych. Zwraca na to uwagę m.in. francuski
ekonomista Daniel Cohen, który wskazuje
na zasadność trzech „użytecznych utopii”:
1) utopii globalnego rządu,
2) u
 topii globalnego życia na zielono,
czyli ekologicznie,
3) u
 topii zmian w naszych postawach,
czyli zmian, które doprowadzą do
tego, że konsumpcjonizm przestanie
być dominującym nurtem.
Zwraca tu uwagę sformułowanie „użyteczna utopia”. Sugeruje to, że prawdopodobnie nie uda nam się w obecnie możliwej do
ogarnięcia perspektywie tego osiągnąć, ale
z pewnością warto do tego dążyć. Określa to
nie tyle kształt rozwiązań, co sugeruje kierunek przemian w gospodarce globalnej. Idee
społecznej gospodarki rynkowej jako modelu
równowagi ustrojowej powinny inspirować
i wyznaczać kierunki przemian w polityce
ustrojowej. Dla Polski takie inspiracje są tym
bardziej istotne, że społeczna gospodarka
rynkowa wpisana jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako obowiązujący model
ustroju społeczno-gospodarczego. Mimo
jednak takiego zapisu i konstytucyjnej rangi
praktyka dalece odbiega od idei społecznej
gospodarki rynkowej. Jest to źródłem pogłębiania się fundamentalnych nierównowag.

Tekst na podstawie wystąpienia podczas Międzynarodowej
Konferencji Ministerstwa Gospodarki i Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego „Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności – inspiracje religijne”
14 grudnia 2011 r.
PRZYPISY
Guy Standing, The Precariat: The New Dangerous Class,
(2011). Ross Perlins Intern Nation: How to Earn Nothing and
Learn Little in the Brave New Economy, (2011).
1 
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Biuletyn PTE nr 4/2012 – numer specjalny

Miejsce

Lista laureatów Xxv Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba puktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Okręg

część pisemna
pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

część
ustna

ogółem

1

Jakub Sypniewski

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

21

11

44

33

109

2

Michał Maśny

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

23

13

40

33

109

3

Andrzej Surzyn

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

17

9

49

33

108

4

Maciej Smółko

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

Białystok

21

14

42

31

108

5

Dawid Kropidłowski

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

19

14

38

33

104

6

Krzysztof Smutek

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

21

10

36

34

101

7

Maciej Latocha

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

18

11

36

35

100

8

Jarosław Kuśnierz

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

17

10

42

30

99

9

Marcin Wroński

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

Warszawa

23

9

37

30

99

10 Damian Iwanowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Białystok

18

11

34

35

98

11 Jakub Stasik

Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

20

9

37

30

96

12 Artur Szlachetka

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

18

15

29

33

95

13 Przemysław Aszkowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

20

10

30

34

94

14 Rafał Wachowski

I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Łomży

Białystok

17

7

39

29

92

15 Wojciech Komór

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, IV Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

Bydgoszcz

17

14

33

28

92

16 Armin Reinert

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

18

9

33

32

92

17 Mateusz Matuszewski

Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Poznań

20

14

29

28

91

18 Karol Lasota

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Bydgoszcz

16

8

40

26

90

19 Andrzej Zera

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

Lublin

16

5

41

27

89

20 Jędrzej Wołochowski

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

14

12

38

25

89

21 Michał Łapkowski

II Liceum Ogólnokształcące
im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

Wrocław

15

11

35

28

89

22 Paweł Dudziak

IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Kraków

13

14

34

28

89

23 Lucjan Kierczak

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

18

8

32

30

88

24 Aleksandra Fila

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

19

10

31

28

88

25 Katarzyna Kowalik

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

17

7

39

24

87

26 Mateusz Mucha

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

16

11

26

34

87

27 Maciej Jargiło

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

14

9

35

27

85

28 Maciej Wróblewski

I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

17

8

35

25

85

29 Karol Kozłowski

Liceum Akademickie w Zespole Szkół
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz

10

11

34

30

85

30 Oliwia Lewandowska

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

Bydgoszcz

14

9

34

28

85
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Miejsce

lista finalistów xxv olimpiady wiedzy ekonomicznej
Imię i nazwisko

Okręg

Szkoła

31

Andrzej Pacholik

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi

Łódź

32

Krzysztof Dyrda

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego w Rybniku

Katowice

33

Jakub Pawelczak

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

34

Kamil Prusakowski

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze

Wrocław

35

Aleksandra Kozera

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

36

Filip Kowalski

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

37

Bartosz Lada

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz

38

Wojciech Labuda

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

39

Michał Reudowicz

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

Warszawa

40

Jakub Hołysz

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

41

Arkadiusz Gita

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

42

Michał Modras

Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

43

Tomasz Worotnicki

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu

Olsztyn

44

Mateusz Paradowski

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

Bydgoszcz

45

Natalia Kublik

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

Kraków

46

Kamil Pastor

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

47

Robert Guzowski

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

48

Szymon Sobiepanek

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

49

Paweł Kotyś

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu

Opole

50

Weronika Mincewicz

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

51

Sylwester Sukiennik

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. W. Rzymowskiego w Skierniewicach

Łódź

52

Oskar Miller

Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu

Opole

53

Artur Niewiadomski

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Łódź

54

Michał Ledóchowski

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Gdańsk

55

Łukasz Below

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

Katowice

56

Michał Przybylski

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile

Poznań

57

Filip Barczentewicz

II Liceum Ogólnokształcące im. H.J. Zamoyskiego w Lublinie

Lublin

58

Jakub Błoński

Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kielce

59

Jan Rosa

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

Katowice

60

Piotr Kaczyński

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

61

Tomasz Pupka-Lipiński

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

62

Mateusz Małysiak

Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

Kraków

63

Piotr Morawski

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

64

Mateusz Siekierski

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

Bydgoszcz

65

Ada Cierkowska

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

66

Mateusz Roda

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

67

Radosław Szymkowiak

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Międzyrzeczu

Zielona Góra

68

Dorota Ścibisz

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

Warszawa

69

Krzysztof Sikorski

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

70

Marta Kosuń

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu

Warszawa

71

Mikołaj Moniuszko

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

72

Mateusz Staniszewski

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

73

Paweł Romanowski

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz

74

Szymon Popow

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

75

Paweł Ropiak

II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

Olsztyn

76

Michał Nagrodzki

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

77

Paweł Kołkowski

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz

78

Marcin Pałasz

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Zielona Góra

79

Przemysław Adamek

Technikum w Zespole Szkół w Wieluniu

Łódź

80

Karolina Smakosz

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

81

Tomasz Wąs

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

82

Marcin Koralewski

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza

Gdańsk

83

Krzysztof Kiewicz

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

Warszawa
33
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Miejsce

lista finalistów xxv olimpiady wiedzy ekonomicznej
Okręg

Szkoła

Nazwisko i imię

84

Adam Szczepaniak

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile

Poznań

85

Michał Filipczak

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

86

Marcin Skrobek

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Publiczne Technikum nr 3 w Opolu Opole

87

Mateusz Jaśkowiak

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

Bydgoszcz

88

Rafał Juszkiewicz

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim

Zielona Góra

89

Hubert Wichrowski

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

90

Robert Chojnacki

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

Bydgoszcz

91

Maciej Barełkowski

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Poznań

92

Przemysław Macholak

Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze

Zielona Góra

93

Natalia Miernik

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

94

Mariusz Handzlik

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kaleckiego w Bielsku-Białej

Katowice

95

Łukasz Barański

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

96

Piotr Pezdek

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu

Opole

97

Monika Matyja

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Kraków

98

Mateusz Łukomski

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Poznań

99

Kordian Iskra

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Bydgoszcz

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

Zielona Góra doceniła finalistów
O

ddział PTE w Zielonej Górze jak co roku
postanowił nagrodzić trudy uczniów,
którzy godnie reprezentowali region w tegorocznej OWE i 5 czerwca zaprosił ich do zielonogórskiej palmiarni. Podczas uroczystej gali

zakończenia Olimpiady uczestnicy, a także ich
opiekunowie, otrzymali nagrody ufundowane
przez mecenasów oraz medale.
Impreza połączona z prezentacją 25-letniego dorobku OWE płynnie przeszła w za-

Finaliści z Zielonej Góry od lewej: Marcin Pałasz, Rafał Juszkiewicz, Radosław Szymkowiak,
Przemysław Aszkowski, Przemysław Macholak, Jakub Hołysz.
34

bawę. Był bankiet, konkurs z nagrodami
i typowanie wyników Euro 2012. W tym
roku z okręgu startowało 745 osób, z czego
do ścisłego finału weszło sześć, a jedna została laureatem.
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Biuletyn PTE nr 4/2012 – numer specjalny

Liczba
finalistów

Szkoła

Liczba
laureatów

Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów
Opiekun naukowy

Komitet
okręgowy

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

1

Magdalena Żmiejko

Białystok

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łomży

1

Marek Wachowski

Białystok

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

1

Małgorzata Kulikowska

Białystok

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

1

Marcin Pietrzak

Bydgoszcz

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

1

1

Wioletta Graczyk

Bydgoszcz

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1

3

Arkadiusz Stańczyk

Bydgoszcz

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

2

Katarzyna Sobczak

Bydgoszcz

Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

1

Barbara Pankowska

Bydgoszcz

1

Andrzej Czyżewski

Bydgoszcz

2

Barbara Gadomska

Gdańsk

8

Waldemar Kotowski

Gdańsk

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.F. Modrzewskiego w Rybniku

1

Janina Kozieł

Katowice

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

1

Olga Bytniewska

Katowice

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

1

Marcin Gut

Katowice

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kaleckiego w Bielsku-Białej

1

Agnieszka Czerwek-Krywult

Katowice

1

Beata Odrobińska-Podsiadło,
Aleksander Kierczak

Katowice

1

Marta Martyniuk

Kielce

Sylwia Mehmedowa

Kraków

1

Tomasz Bieńkowski

Kraków

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

1

Agnieszka Tupta

Kraków

Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

1

Irena Skrzypek-Sikora

Kraków

2

Małgorzata Mańkowska

Lublin

Danuta Rentflejsz

Lublin

1

Lidia Rachwał

Lublin

3

Agnieszka Woźniak

Łódź

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. W. Rzymowskiego w Skierniewicach

1

Lidia Radzikowska

Łódź

Technikum w Zespole Szkół w Wieluniu

1

Aleksandra Kamińska

Łódź

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

1

Alina Błaszczyk

Łódź

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. L. Zamenhofa w Łodzi

1

Szymon Pytel

Łódź

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Elblągu

1

Janina Mazuś

Olsztyn

II Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie

1

Andrzej Ciesielski

Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu

1

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Publiczne Technikum nr 3 w Opolu

1

Danuta Hausner

Opole

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II Publiczne Liceum
Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu

2

Ewa Michalska

Opole

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

1

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

3

2

Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie

1

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

3

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

2

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

1

II Liceum Ogólnokształcące im. H.J. Zamoyskiego w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

1

1

Olsztyn
Opole

Barbara Wierzbowska

Poznaniu

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile

2

Piotr Bury

Poznań

VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu

1

Piotr Bury

Poznań

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

1

Ewa Talarek

Poznań

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

1

5

Patryk Araszkiewicz

Szczecin

Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

1

1

Zuzanna Zielińska

Warszawa

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

1

2

Michał Lubaś

Warszawa

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Radomiu

1

Barbara Modrykamień

Warszawa

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

1

Piotr Żoch, Grzegorz Radomski

Warszawa

2

Ireneusz Jundziłł

Warszawa

2

Krzysztof Aszkowski, Mateusz Przybyła Warszawa

1

Ewa Kukiel

Wrocław

Beata Trzcińska

Wrocław

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

1

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

1

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

3

Europejskie Gimnazjum Społeczne dr Rahn w Zielonej Górze
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Michał Zator, Paweł Galacki

Wrocław

1

Jerzy Kaźmierczyk

Zielona Góra

1

Jerzy Kaźmierczyk

Zielona Góra

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim

1

Jolanta Winnik

Zielona Góra

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

1

Katarzyna Ławreszuk

Zielona Góra

1

Maria Michalska-Majerska,
Jerzy Kaźmierczyk

Zielona Góra

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Międzyrzeczu

1

2
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Sprawdź swoją wiedzę

Zestaw pytań z zawodów

i stopnia (szkolnych)

xxv Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym
– do wyboru jeden z dwóch poniższych
tematów. (0–25 pkt)
1. Wyjaśnij konsekwencje specjalizacji
produkcji i zróżnicowania cen czynników
wytwórczych w różnych państwach świata
dla rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.
2. Przedstaw wpływ rewolucji technologicznej
na zachowania gospodarstw domowych
oraz przedsiębiorstw.
II. Zadanie z podstaw ekonomii.
(0–15 pkt)

III. P
 ytania testowe – w każdym
pytaniu zaznacz jedną prawidłową
odpowiedź. (0–60 pkt)
1. P
 rzesunięcie krzywej popytu
w lewo oznacza:
[A] niższą cenę w stosunku do każdej
wielkości popytu przed zmianą
położenia krzywej;
[B] wyższą cenę w stosunku do każdej
wielkości popytu przed zmianą
położenia krzywej;
[C] zwiększenie wielkości popytu
przy każdej cenie;
[D] żadna z powyższych odpowiedzi
nie jest prawidłowa.
2. W
 miarę wzrostu dochodu realnego
gospodarstwa domowego:
[A] dobra podrzędne nie są
w ogóle nabywane;
[B] popyt na dobra podstawowe maleje;
[C] udział wydatków na dobra podstawowe
w ogólnej sumie wydatków maleje;
[D] udział wydatków na dobra luksusowe
w ogólnej sumie wydatków maleje.

Powyższy rysunek przedstawia sytuację
na rynku pracy w pewnej gospodarce,
gdzie p to miesięczna stawka wynagrodzenia,
a q to liczba pracowników.
Odpowiedz na poniższe pytania
i krótko uzasadnij:
1. Która krzywa na wykresie reprezentuje sytuację
pracodawców, a która pracowników? (2 pkt)
2. Ile wynosi miesięczna stawka
wynagrodzenia zapewniająca równowagę
na rynku pracy? (1 pkt)
Rząd, realizując postulaty ochrony pracowników
przed wyzyskiem pracodawców zaniżających
wynagrodzenia, zamierza wprowadzić
płacę minimalną.
3. Na jakim poziomie (p1 czy p3) powinna
zostać ustalona płaca minimalna, aby zapewnić
powyższy cel? (2 pkt)
4. Do czego doprowadzi wprowadzenie
przez rząd płacy minimalnej – do nadwyżki
czy niedoboru rynkowego? (2 pkt) Ile będzie
wynosić nadwyżka/ niedobór? (2 pkt)
5. Jakie konsekwencje ma wprowadzenie
w pkt 3. płacy minimalnej dla:
a) dobrze wynagradzanych specjalistów
i menedżerów wysokiego stopnia? (3 pkt)
b) pracowników niewykwalifikowanych
i młodych rozpoczynających pierwszą
pracę? (3 pkt)
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3. N
 a rynku czystego monopolu utarg
krańcowy jest:
[A] mniejszy od ceny jednostkowej produktu
oraz większy od utargu przeciętnego;
[B] mniejszy od ceny jednostkowej produktu
oraz mniejszy od utargu przeciętnego;
[C] większy od ceny jednostkowej produktu
oraz większy od utargu przeciętnego;
[D] większy od ceny jednostkowej produktu
oraz mniejszy od utargu przeciętnego.
4. Użyteczność całkowita:
[A] to suma zadowolenia z konsumpcji
danej usługi w określonym czasie;
[B] określa relacje pomiędzy ceną danego
dobra a dochodami konsumenta;
[C] przyjmuje wartość 0, gdy użyteczność
krańcowa jest równa 0;
[D] uzależniona jest od charakteru dobra
(podrzędne, normalne, luksusowe).
5. K
 tóre z poniższych stwierdzeń jest
prawdziwe w odniesieniu do stałego
czynnika wytwórczego?
[A] jego nakład nie wpływa
na wielkość produkcji;
[B] występuje tylko w krótkim okresie;
[C] nakład tego czynnika musi pozostawać
w stałej proporcji do nakładu pozostałych
czynników wytwórczych;

[D] nie występuje, gdy przedmiotem
działalności przedsiębiorstwa
jest świadczenie usług.
6. Koszty alternatywne w teorii ekonomii:
[A] obejmują wyłącznie koszty stałe;
[B] to równowartość dochodów, które dany
czynnik produkcji mógłby przynieść,
gdyby był zaangażowany w tym
przedsiębiorstwie;
[C] obejmują koszty niejawne;
[D] to koszty, które poniosłoby
przedsiębiorstwo, gdyby stosowało inną
metodę wytwarzania.
7. W którym modelu rynku
przedsiębiorstwo osiąga dodatni zysk
ekonomiczny w długim okresie?
[A] konkurencja monopolistyczna;
[B] oligopol;
[C] konkurencja doskonała;
[D] jest to możliwe w każdym modelu rynku.
8. Wskaż, co nie jest elementem
mikroekonomicznej teorii wyboru
(zachowania) gospodarstwa domowego:
[A] popyt gospodarstwa domowego na
czynniki wytwórcze;
[B] ceny konsumowanych dóbr i usług;
[C] gusty konsumentów;
[D] założenie, że konsument działa racjonalnie.
9. Wartość produktu narodowego brutto
może się zmniejszyć, jeśli:
[A] wydatki konsumpcyjne wzrosną;
[B] inwestycje pozostaną bez zmian;
[C] wzrośnie eksport;
[D] zmaleje import.
10. Do automatycznych stabilizatorów
koniunktury gospodarczej można
zaliczyć:
[A] wydatki państwa na budowę autostrad;
[B] wydatki na zasiłki dla bezrobotnych;
[C] podniesienie stawki podatku od towarów
i usług (VAT) z 22% do 23%;
[D] płacę minimalną.
11. Krzywa popytu
inwestycyjnego ilustruje:
[A] dodatnią zależność między stopą
procentową a planowanymi inwestycjami;
[B] ujemną zależność między stopą
procentową a planowanymi inwestycjami;
[C] ujemną zależność między stopą
procentową a dochodem;
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[D] ujemną zależność między ceną
a planowanymi inwestycjami.
12. Przykładem negatywnego szoku
podażowego jest:
[A] podniesienie stawki podatku dochodowego
od osób fizycznych;
[B] obawy przed spożywaniem żywności
genetycznie modyfikowanej;
[C] nieurodzaj wywołany chłodnym
i deszczowym latem;
[D] spadek dochodów realnych ludności.
13. W której ze szkół w ekonomii
dominuje pogląd, że rola państwa
w gospodarce powinna ograniczyć
się przede wszystkim do utrzymania
porządku, ochrony zasad wolności
gospodarowania i prywatnej własności?
[A] etatyzm;
[B] leseferyzm;
[C] keynesizm;
[D] merkantylizm.
14. Ekspansywna polityka monetarna
w warunkach płynnego kursu
walutowego przyczynia się do:
[A] spadku popytu globalnego;
[B] aprecjacji waluty krajowej;
[C] spadku importu i eksportu;
[D] obniżenia stopy procentowej.
15. Jeżeli w hipotetycznej gospodarce,
przy pełnym wykorzystaniu zdolności
wytwórczych, wydatki budżetowe są
większe od dochodów budżetowych,
wówczas mamy do czynienia
z deficytem:
[A] cyklicznym;
[B] strukturalnym;
[C] klasycznym;
[D] politycznym.
16. U
 mowa, na podstawie której jedna
ze stron przekazuje drugiej stronie
umowy prawo do korzystania
z określonej rzeczy na pewien
uzgodniony okres w zamian za
ustalone ratalne opłaty, to:
[A] kredyt kupiecki;
[B] leasing;
[C] faktoring;
[D] franchising.
17.Które z poniższych działań nie jest
zabronione na giełdzie papierów
wartościowych?
[A] wykorzystanie informacji
wewnętrznych spółki;
[B] manipulowanie kursem akcji;
[C] niepodawanie do publicznej wiadomości
informacji o nabyciu znacznego pakietu akcji;
[D] spekulacja.
18. Kapitał obcy w przedsiębiorstwie to:
[A] kapitał rezerwowy;
[B] kapitał z aktualizacji wyceny;
[C] rezerwa na świadczenia emerytalne;
[D] niepodzielony zysk z lat ubiegłych.

19.Które z poniższych stwierdzeń jest
prawdziwe?
[A] inwestycja w kontrakty futures na kurs
akcji spółki X jest obarczona takim samym
poziomem ryzyka jak inwestycja w te akcje;
[B] w skład indeksu WIG20 wchodzą tylko
akcje spółek, które są rentowne;
[C] inwestując w akcje na giełdzie papierów
wartościowych, można uzyskać dodatnią
stopę zwrotu, nawet jeśli wartość
głównego indeksu maleje;
[D] rentowność inwestycji w akcje zależy
wyłącznie od zmian kursów akcji.
20. K
 tóry z poniższych podatków w Polsce
ma charakter progresywny?
[A] podatek od towarów i usług; (VAT)
[B] podatek od dochodów osobistych;
[C] podatek od osób prawnych;
[D] podatek od gier.
21. K
 tóra z poniżej wymienionych ulg
podatkowych nie występuje
w podatku dochodowym od osób
fizycznych w Polsce?
[A] darowizny na związki zawodowe;
[B] wydatki na zakup leków przez osoby
niepełnosprawne o niskim dochodzie;
[C] koszty związane z utrzymaniem psa
przewodnika dla osoby niewidomej;
[D] darowizny na cele kultu religijnego.
22.Nadrzędnym celem Narodowego
Banku Polskiego jest:
[A] utrzymanie stabilnego poziomu cen;
[B] w gwarantowanie depozytów
zgromadzonych w bankach komercyjnych;
[D] nadzór nad bankami
działającymi w Polsce.
23. Z
 godnie z obowiązującym w Polsce
prawem obligacje skarbowe mogą być
sprzedawane:
[A] tylko inwestorom krajowym;
[B] tylko inwestorom zagranicznym;
[C] tylko podmiotom posiadającym
status rezydenta;
[D] zarówno inwestorom krajowym,
jak i zagranicznym.
24. P
 olityka konkurencji
w Unii Europejskiej nie jest
ukierunkowana na:
[A] monitorowanie pomocy państwa
dla małych i średnich przedsiębiorstw;
[B] zwalczanie porozumień cenowych;
[C] zwiększanie importu z krajów
pozaeuropejskich;
[D] niedopuszczanie do wykorzystywania przez
przedsiębiorstwa pozycji dominującej.
25. Cesja należności to:
[A] rodzaj zabezpieczenia kredytu;
[B] odpisanie przedawnionej należności
w ciężar kosztów przedsiębiorstwa;
[C] spłata należności w kilku
odrębnych ratach;

[D] opóźnienie w przelewie kwoty
wierzytelności w związku z niedotrzymaniem
pierwotnych warunków umowy.
26. Indeks Lernera mierzy stopień:
[A] świadomości marki produktu;
[B] kapitałochłonności produkcji
w przedsiębiorstwie;
[C] ściągalności podatków i opłat
publicznoprawnych;
[D] monopolizacji rynku.
27.Która struktura organizacyjna
oparta jest na centralizacji i zasadzie
jedności kierownictwa?
[A] macierzowa;
[B] liniowa;
[C] funkcjonalna;
[D] funkcjonalno-dywizjonalna.
28. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa to:
[A] rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa
na rynki zagraniczne;
[B] przejęcie pakietu kontrolnego
w przedsiębiorstwie przez państwo;
[C] usprawnienie procesów biznesowych
w przedsiębiorstwie poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii;
[D] dostosowanie strategii przedsiębiorstwa
do otoczenia rynkowego kraju,
w którym działa.
29. Każdy proces zarządzania
rozpoczyna się od funkcji:
[A] organizowania;
[B] motywowania;
[C] przewodzenia;
[D] planowania.
30.Wywodzące się z Japonii podejście
do zarządzania przedsiębiorstwem,
które akcentuje zaangażowanie
w doskonalenie firmy oraz chęć
ciągłego podnoszenia jakości
produktów, nosi nazwę:
[A] kaizen;
[B] just-in-time;
[C] lean management;
[D] kanban.
Przykładowe schematy odpowiedzi
na pytania opisowe
o charakterze ogólnym:
1. Wyjaśnij konsekwencje specjalizacji
produkcji i zróżnicowania cen czynników
wytwórczych w różnych państwach
świata dla rozwoju
społeczno-ekonomicznego Polski.
1) Przyczyny zróżnicowania cen czynników
wytwórczych w wymiarze globalnym.
2) Międzynarodowy podział pracy
a efektywność gospodarowania.
3) Korzyści ze specjalizacji produkcji
i międzynarodowej wymiany handlowej
– wykorzystanie przewag komparatywnych.
4) Wolny rynek versus protekcjonizm
w wymianie z zagranicą.
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5) Społeczno-ekonomiczne skutki wysokiej
mobilności czynników wytwórczych.
6) Ocena międzynarodowej
konkurencyjności gospodarki Polski
i jej perspektyw rozwojowych.
2. Przedstaw wpływ rewolucji
technologicznej na zachowania
gospodarstw domowych oraz
przedsiębiorstw.
1) Charakterystyka najważniejszych zmian
technologicznych przełomu XX i XXI w.
2) Wzrost znaczenia sektora usług
i powstanie gospodarki elektronicznej.
3) Omówienie zmian w zachowaniach
gospodarstw domowych w zakresie:
konsumpcji, spędzania wolnego czasu,
edukacji i komunikacji.
4) Nowe jakościowo warunki funkcjonowania
przedsiębiorstw – konkurencyjność w dobie
handlu elektronicznego (e-commerce)
i globalnego outsourcingu, współpraca
i transfer wiedzy w organizacjach.
5) Wpływ nowych metod produkcji
i wymiany handlowej na rynek pracy.
6) Wyzwania ery wiedzy i cywilizacji
informacyjnej.

Rozwiązanie zadania
z podstaw ekonomii:
Ad.1 Krzywa S reprezentuje pracowników
– w miarę wzrostu miesięcznej stawki
wynagrodzenia (p) liczba pracowników
skłonnych podjąć pracę (q) rośnie. Natomiast
krzywa D reprezentuje pracodawców.
W ich przypadku wielkość zgłaszanego

zapotrzebowania na pracowników wzrasta
wraz z obniżaniem się miesięcznej stawki
wynagrodzenia (p).
Ad. 2. Miesięczna stawka wynagrodzenia
zapewniająca równowagę na rynku pracy
wynosi p2. Przy takim poziomie płacy na rynku
liczba pracowników skłonnych podjąć pracę
jest równa liczbie pracowników, których chcą
zatrudnić pracodawcy.
Ad. 3. Aby wprowadzona płaca minimalna
mogła skutecznie oddziaływać na rynkowy
poziom wynagrodzenia, musi ona zostać ustalona
na poziomie wyższym niż płaca zapewniająca
równowagę na rynku pracy (p2). A zatem płaca
minimalna powinna być ustalona na poziomie p3.
Ad. 4. Wprowadzenie przez rząd płacy
minimalnej doprowadzi do nadwyżki rynkowej
– liczba pracowników skłonnych podjąć pracę
przy stawce p3 będzie większa od liczby
pracowników, którą będą skłonni zatrudnić
przy tej stawce pracodawcy. Wielkość nadwyżki
rynkowej to różnica pomiędzy wielkością
podaży pracy (przy stawce p3)
a wielkością popytu na pracę (przy stawce p3).
W analizowanym przypadku nadwyżka rynkowa
równa będzie q4 – q1.
Ad. 5. Płaca minimalna ma zróżnicowany
wpływ na rynek pracy, ponieważ
w praktyce rynek ten składa się z odrębnych
segmentów (rynków pracy różnych rodzajów
pracowników). Płaca minimalna w niewielkim
stopniu (lub nawet w ogóle) oddziałuje
na sytuację dobrze wynagradzanych

specjalistów i menedżerów wysokiego
stopnia, ponieważ ich stawki wynagrodzenia
kształtują się na poziomie wyższym od
płacy minimalnej. Natomiast w przypadku
pracowników niewykwalifikowanych
i młodych rozpoczynających pierwszą
pracę konieczność oferowania im stawki
minimalnego wynagrodzenia powoduje, że
część pracowników nie zostaje zatrudniona,
ponieważ przy takim poziomie płacy wielkość
zapotrzebowania na pracę zgłaszana przez
pracodawców jest mniejsza niż liczba
gotowych podjąć pracę. Dodatkowo część
pracowników, którzy przed prowadzeniem
płacy minimalnej pracowali za stawkę
rynkową (p2), po jej wprowadzeniu nie
będzie mogła znaleźć zatrudnienia. Płaca
minimalna zwiększa dochody pracowników,
którzy mają pracę, lecz zmniejsza dochody
tych, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia
(pozostają bezrobotni). Utrzymywanie
płacy minimalnej na wysokim poziomie
może w dłuższej perspektywie prowadzić
do przenoszenia produkcji niewymagającej
wysokich kwalifikacji pracowników do
innych krajów, także do zwiększenia
automatyzacji produkcji (przejście do bardziej
kapitałochłonnych metod produkcji).

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

Zestaw pytań z zawodów

iI stopnia (okręgowych)

xxv Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym.
(0–25 pkt)
Scharakteryzuj przyczyny i skutki nierównowagi
sektora finansów publicznych w krajach Unii
Europejskiej.
II. Zadanie z analizy finansowej.
(0–15 pkt)
Pewna hurtownia chemii gospodarczej
prowadzi wyłącznie sprzedaż gotówkową.
Jej sprzedaż netto w ostatnim kwartale
(tj. 90 dniach) wyniosła 1500 zł. Dla tego
okresu koszty całkowite zamknęły się kwotą
1 350 000 zł, przy czym kwota netto
kosztów zmiennych (związanych z zakupem
towarów) to 1 125 000 zł (75% wartości
sprzedaży netto). Zakupy i sprzedaż towarów
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obciążone są 23% stawką podatku od
towarów i usług (VAT).
Przeprowadzone przez kierownictwo hurtowni
analizy wykazały, że zaoferowanie klientom
możliwości zakupu z odroczonym terminem
płatności (przeciętnie 20 dni) zwiększy sprzedaż
netto hurtowni o 20%, a sprzedaż gotówkowa
utrzyma się na dotychczasowym poziomie.
Przyjmij, że płatności z tytułu sprzedaży
kredytowej będą wpływały na rachunek bankowy
hurtowni w wyznaczonym terminie (pomiń czas
księgowania przelewów między bankami).
Hurtownia do sfinansowania całych kosztów
zakupu towarów związanych z wyżej
wspomnianym wzrostem sprzedaży musi
zaciągnąć kredyt obrotowy w formie linii

kredytowej, którego oprocentowanie wynosi
15% (w skali rocznej).
Zakładając, że kierownictwo hurtowni
zdecydowało się na wprowadzenie
sprzedaży z odroczonym terminem
płatności, odpowiedz na poniższe pytania,
zamieszczając odpowiednie wyliczenia:
1. O ile zwiększy się sprzedaż netto? (1 pkt)
2. O ile zwiększą się koszty zmienne? (2 pkt)
3. O ile zwiększy się zysk operacyjny? (2 pkt)
4. Ile wyniosą przeciętne należności
brutto? (3 pkt)
5. Jaka będzie przeciętna wysokość linii
kredytowej, potrzebna hurtowni do
sfinansowania zakupów dodatkowego
towaru? (3 pkt)
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6. Ile wyniosą odsetki od zaciągniętego przez
hurtownię kredytu obrotowego w ciągu
nadchodzącego kwartału? (2 pkt)
7. Czy decyzja o wprowadzeniu sprzedaży
z odroczonym terminem płatności jest dla
hurtowni opłacalna, jeśli jej kierownictwo
przewiduje, że tylko 95% wartości
wierzytelności netto z tytułu sprzedanego na
kredyt kupiecki towaru będzie regulowane
przez kontrahentów. (2 pkt)
Uwaga: w pyt. 1–3 dopuszcza się także
zamieszczenie w odpowiedziach wyników
przeliczonych dla jednego roku (4 kwartały
po 90 dni każdy). W pkt 6 dopuszcza
się zaokrąglenie wyniku końcowego do
pełnych złotych i/lub przyjęcie długości roku
jako 360 dni.
III. Pytania testowe – w każdym
pytaniu zaznacz jedną prawidłową
odpowiedź. (0–60 pkt)
1. P
 osługując się granicą możliwości
produkcyjnych, podniesienie wieku
emerytalnego do 67 lat można
wyrazić jako:
[A] ruch po krzywej możliwości
produkcyjnych w prawo (w dół);
[B] przesunięcie całej granicy możliwości
produkcyjnych w górę;
[C] przejście do punktu położonego poniżej
granicy możliwości produkcyjnych;
[D] ruch po krzywej możliwości
produkcyjnych w lewo (w górę).
2. Spadek podaży papierosów
mógł zostać wywołany:
[A] spadkiem dochodów konsumentów
(zakładając, że papierosy są zaliczane
do dóbr normalnych);
[B] wzrostem cen tytoniu;
[C] spadkiem popytu na papierosy na
skutek licznych kampanii społecznych
uświadamiających szkodliwość palenia
papierosów;
[D] spadkiem stawek płac
pracowników zatrudnionych przy
produkcji papierosów.
3. Jeżeli przedsiębiorstwo ograniczyło
w procesie produkcji pewnego
dobra nakłady zmiennego czynnika
wytwórczego i w następstwie tego
produkt całkowity wzrósł, przy czym
nie osiągnął maksymalnych możliwych
rozmiarów, to wówczas:
[A] produkt przeciętny się zmniejszył;
[B] produkt krańcowy wzrósł i jest dodatni;
[C] produkt krańcowy wzrósł, lecz jest ujemny;
[D] produkt krańcowy się zmniejszył,
lecz jest dodatni.
4. Rosnące przychody ze skali
produkcji oznaczają:
[A] spadek przeciętnych kosztów
całkowitych w krótkim okresie, zaś
w długim przeciętnych kosztów zmiennych;

[B] spadek przeciętnych kosztów całkowitych
w długim okresie;
[C] spadek przeciętnych kosztów zmiennych
zarówno w krótkim, jak i w długim okresie;
[D] spadek kosztów krańcowych
w długim okresie.
5. P
 rzedsiębiorstwo powinno
wstrzymać produkcję w krótkim
okresie, gdy utarg całkowity nie
wystarcza na pokrycie:
[A] kosztów zmiennych;
[B] kosztów całkowitych;
[C] kosztów stałych;
[D] kosztów krańcowych.
6. Przyczyną zawodności rynku jest:
[A] występowanie monopoli naturalnych;
[B] polityka antymonopolowa;
[C] produkcja dóbr przez sektor publiczny;
[D] internalizacja efektów zewnętrznych.
7.Podniesienie przez rząd akcyzy
na paliwa wywołuje wzrost
jego ceny na rynku. Które
z poniższych zdarzeń jest najbardziej
prawdopodobne w krótkim okresie,
jeśli funkcja podaży charakteryzuje
się większą elastycznością
niż funkcja popytu?
[A] wzrost akcyzy obciąży wyłącznie
producentów (sprzedawców) paliw, ponieważ
to oni dokonują wpłat akcyzy do budżetu;
[B] wzrost akcyzy obciąży zarówno
producentów (sprzedawców) paliw,
jak i nabywców, jednak w większym stopniu
zostaną obciążeni nabywcy;
[C] producenci (sprzedawcy) paliw przerzucą
cały wzrost cen paliw wywołany wzrostem
akcyzy na nabywców;
[D] wzrost akcyzy obciąży zarówno
producentów (sprzedawców) paliw,
jak i nabywców, jednak w większym
stopniu zostaną obciążeni producenci
(sprzedawcy).
8. Z
 agregowany popyt w gospodarce
otwartej obejmuje:
[A] wydatki konsumpcyjne, wydatki
państwowe i inwestycje;
[B] wydatki konsumpcyjne i wydatki
państwowe;
[C] wydatki konsumpcyjne i wydatki
państwowe skorygowane o wartość
zaciągniętych kredytów;
[D] wydatki konsumpcyjne, inwestycje,
wydatki państwowe oraz eksport netto.
9. Według ekonomii klasycznej:
[A] liczba miejsc pracy zawsze będzie większa
od liczby chętnych do pracy;
[B] gospodarka nigdy nie osiągnie stanu
pełnego zatrudnienia;
[C] mechanizm rynkowy podlega
automatycznej samoregulacji;
[D] gospodarka wymaga interwencji państwa,
aby mogła osiągnąć stan równowagi.

10. K
 tóre z poniższych stwierdzeń
nie jest prawidłowe
w odniesieniu do pionowo
przebiegającej krzywej
zagregowanej podaży?
[A] gospodarka zwykle funkcjonuje
przy pełnym wykorzystaniu możliwości
produkcyjnych;
[B] realny dochód narodowy nie zależy
od poziomu cen;
[C] negatywny szok popytowy powoduje
spadek przeciętnego poziomu cen;
[D] przeciętny poziom cen jest stały.
11. W którym kraju waluta
narodowa została zastąpiona
euro?
[A] Dania; 		
[B] Łotwa;
[C] Słowenia;
[D] Szwecja.
12. Jeżeli produkt krajowy brutto per
capita w pewnym europejskim kraju
w 2010 r. wzrósł o 3% w porównaniu
z poprzednim rokiem, to:
[A] liczba imigrantów musiała przekroczyć
liczbę emigrantów;
[B] w kraju na pewno wystąpił wzrost
gospodarczy;
[C] nie mógł wystąpić spadek produktu
krajowego brutto;
[D] przyrost naturalny w kraju
mógł być ujemny.
13. Co wyróżnia poglądy
keynesistów?
[A] ekspansywna polityka fiskalna pomaga
wyjść gospodarce z recesji;
[B] budżet państwa powinien być
zrównoważony niezależnie od fazy cyklu
koniunkturalnego;
[C] polityka monetarna jest jedynym
narzędziem zmniejszenia wahań
koniunkturalnych;
[D] wzrost wydatków państwowych
prowadzi do nieuchronnego wzrostu inflacji,
a nie wzrostu gospodarczego.
14. Które z poniższych stwierdzeń
dotyczących inflacji nie jest
prawdziwe?
[A] może być wywołana przez zmiany
kursu walutowego;
[B] tempo zmian cen w przypadku inflacji
kroczącej jest mniejsze niż w przypadku
inflacji galopującej;
[C] nie wpływa na funkcje realizowane
przez pieniądz;
[D] w ujęciu monetarnym
jest zjawiskiem pieniężnym.
15. Jeśli baza monetarna wynosi
150 mld, a stopa rezerw
obowiązkowych jest ustalona
na poziomie 8%, to mnożnik
kreacji pieniądza wyniesie:
[A] 12
[B] 12,5
[C] 162
[D] 1875
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16. Firma zakupiła materiały za 1000 zł
netto (VAT 23%), a następnie
wykonane z nich produkty sprzedała
za 1500 zł netto, przy czym sprzedaż ta
opodatkowana jest stawką 8% VAT. Jak
będzie wyglądać rozliczenie tej firmy
z urzędem skarbowym z tytułu VAT?
[A] firma wpłaci 110 zł z tytułu VAT do urzędu
skarbowego;
[B] firma wpłaci 120 zł z tytułu VAT do urzędu
skarbowego;
[C] urząd skarbowy zwróci nadwyżkę VAT
naliczonego nad należnym na rachunek
bankowy firmy;
[D] firma nie może sprzedawać produktów ze
stawką 8% VAT, jeśli naliczony VAT przy zakupie
wyniósł 23%.
17. Metoda wyceny aktywów i pasywów
spółki przedstawiona jest w:
[A] bilansie;
[B] rachunku zysków i strat (rachunek wyników);
[C] sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;
[D] żadna z powyższych odpowiedzi nie jest
prawidłowa.
18. Która z poniższych informacji nie
jest potrzebna do obliczenia progu
rentowności (break-even point)?
[A] kapitał własny;
[B] cena;
[C] jednostkowe koszty zmienne;
[D] koszty stałe.
19. Jak nazywa się kredyt spłacany
jednorazowo na zakończenie okresu
kredytowania?
[A] rewolwingowy; [B] preferencyjny;
[C] lombardowy;
[D] balonowy.
20. Co nie leży w kompetencjach rady
nadzorczej w spółce akcyjnej?
[A] powoływanie i odwoływanie członków
zarządu spółki;
[B] ocena sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami
rachunkowymi, jak i ze stanem faktycznym;
[C] zatwierdzanie rocznych planów
działania spółki;
[D] decyzja o sposobie użycia kapitału
zapasowego i rezerwowego.
21. Firma budowlana zajmuje się
tynkowaniem elewacji. Które z poniżej
wymienionych rodzajów ryzyka
zabezpiecza wykupiona przez firmę
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej deliktowej?
[A] ryzyko uszkodzenia przez spadające
wiadro z tynkiem zaparkowanego w pobliżu
rusztowania samochodu będącego własnością
mieszkańca remontowanego budynku;
[B] ryzyko niewykonania w terminie umowy
wskutek nadejścia niespodziewanych
i długotrwałych mrozów;
[C] ryzyko niewykonania kontraktu w związku
z łamaniem przepisów BHP i wstrzymaniem
prac przez nadzór budowlany;
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[D] ryzyko uszkodzenia dźwigu będącego
własnością firmy przez pracownika, który
posługiwał się fałszywymi dokumentami
potwierdzającymi jego kwalifikacje i umiejętności.
22. W sytuacji gdy w danym roku
obrachunkowym zrealizowane
dochody okażą się wyższe od
prognozowanych kwot, jednostka
samorządu terytorialnego:
[A] musi obligatoryjnie zmienić plan finansowy,
tak aby prognozowane dochody nie były niższe
niż zrealizowane dochody;
[B] w żadnym wypadku nie może zwiększyć
wydatków o kwotę dodatkowych dochodów,
ponieważ wydatki ujęte w budżecie stanowią
nieprzekraczalny limit w danym roku;
[C] musi przeznaczyć całą kwotę dodatkowych
dochodów na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych;
[D] może zwiększyć wydatki o kwotę
dodatkowych dochodów, o ile zostanie
uchwalona nowelizacja budżetu i nie
spowoduje to wzrostu deficytu jednostki.
23. K
 tóra z poniższych sytuacji jest
przykładem transakcji hedgingowej?
[A] sprzedaż przez wytwórcę pasz dla zwierząt
5 tys. ton owsa w związku z oczekiwaniem
spadku jego ceny w przyszłości;
[B] zakup przez bank euro za dolary
amerykańskie w Londynie po kursie
1 EUR = 1,25 USD, przy jednoczesnej
sprzedaży euro za dolary amerykańskie
w Nowym Jorku po kursie 1 USD = 0,85 EUR;
[C] zaciągnięcie przez eksportera kredytu
w walucie kraju, do którego sprzedaje swoje
wyroby i w której rozlicza swoje wierzytelności;
[D] każdy zakup kontraktu futures, opcji lub
swap jest transakcją hedgingową.
24. W
 przypadku akcji notowanych
w systemie ciągłym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie
złożenie zlecenia z limitem ceny
oznacza, że:
[A] jest to minimalna cena, po której inwestor
zgadza się sprzedać akcje;
[B] jest to minimalna cena, po której inwestor
zgadza się kupić akcje;
[C] cena realizacji zlecenia nie może różnić się
od ustalonego limitu ceny o więcej niż 10%;
[D] takie zlecenie nie może zostać
przekazane na giełdę, ponieważ inwestor nie
określił limitu jego aktywacji.
25. Jak kształtują się przepływy
pieniężne przedsiębiorstwa szybko
rozwijającego się za pomocą
środków własnych oraz kapitału
obcego?
[A] ujemne przepływy z działalności operacyjnej,
dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej,
ujemne przepływy z działalności finansowej;
[B] dodatnie przepływy z działalności
operacyjnej, ujemne przepływy z działalności
inwestycyjnej, dodatnie przepływy
z działalności finansowej;
[C] dodatnie przepływy z działalności

operacyjnej, ujemne przepływy z działalności
inwestycyjnej, ujemne przepływy
z działalności finansowej;
[D] ujemne przepływy z działalności
operacyjnej, dodatnie przepływy z działalności
inwestycyjnej, dodatnie przepływy
z działalności finansowej.
26. Co nie jest uznawane za miękki zasób firmy?
[A] dostęp do rynku;
[B] know-how;
[C] kultura organizacyjna;
[D] postawy i motywacje pracowników.
27. Window dressing polega na:
[A] zamieszczaniu na stronie internetowej
banku dodatkowych elementów do pobrania
przez klientów, takich jak gry dla dzieci,
tapety i wygaszacze ekranu itp.;
[B] przesyłaniu do głównych akcjonariuszy
banku informacji na temat aktualnych wyników
finansowych i prognoz w celu utrzymania
stabilnej struktury właścicielskiej;
[C] poprawie na koniec roku składu
portfela papierów wartościowych funduszu
inwestycyjnego poprzez sprzedaż walorów
notujących straty, a zakupie w ich miejsce
walorów, których ceny w ostatnim czasie rosły;
[D] rezygnacji z pobierania opłat przy zakupie
jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych na rzecz obciążania kosztami
zarządzania bezpośrednio aktywów funduszu.
28. Który z poniższych elementów
oddziaływania przedsiębiorstwa
nie jest zaliczany do koncepcji 4P
w marketingu mix?
[A] produkt;
[B] zysk;
[C] cena;		
[D] dystrybucja.
29. Ocena pozycji strategicznej
na podstawie macierzy ADL opiera się na
analizie:
[A] stadium dojrzałości sektora i pozycji
konkurencyjnej;
[B] tempa wzrostu rynku i przeciętnej
zyskowności konkurentów;
[C] udziału firmy w rynku i atrakcyjności sektora;
[D] poziomu rozwoju technologicznego;
przedsiębiorstwa i wielkości zapotrzebowania
na jego produkty.
30.Firma handlowa podjęła decyzję
o uruchomieniu sklepu
internetowego. Z punktu
widzenia pozycjonowania
witryny internetowej, w celu
uzyskania najlepszego rezultatu
w najmniejszym stopniu powinna
skoncentrować się na:
[A] doborze odpowiednich słów kluczowych;
[B] zapewnieniu obecności adresu witryny
w katalogach stron internetowych;
[C] poprawności technicznej zapisu kodu
i skryptów serwisu;
[D] utrzymaniu, przynajmniej w początkowym
okresie działalności, niższych cen niż główni
konkurenci.
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Przykładowy schemat
odpowiedzi na pytanie opisowe
o charakterze ogólnym:
1. Nierównowaga finansów publicznych
w świetle wybranych teorii ekonomicznych.
2. Typy deficytów finansów publicznych
– rzeczywiste, cykliczne i strukturalne.
3. Charakterystyka przyczyn nierównowagi
sektora finansów publicznych
w krajach Unii Europejskiej:
a) poziom transferów społecznych,
b) koszty obsługi długu wewnętrznego
i zewnętrznego,
c) zmiana struktury demograficznej i jej
wpływ na wysokość dochodów i ponoszonych
wydatków (np. na ochronę zdrowia),
d) kwestie zrównoważenia systemów
emerytalnych,
e) pozostałe uwarunkowania systemowe.
4. Wpływ deficytów sektora finansów
publicznych na konkurencyjność gospodarek
i równowagę zewnętrzną.

5. Społeczne i ekonomiczne skutki wysokiego
długu publicznego a metody jego ograniczenia.
6. Reformy sektora finansów publicznych
a dynamika wzrostu gospodarczego i poziom
zatrudnienia.
7. Trudności w koordynacji polityki ekonomicznej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej.
8. Własna ocena skutków nierównowagi
sektora finansów publicznych w krajach Unii
Europejskiej dla gospodarki Polski.

Ad. 5. Wysokość linii kredytowej potrzebna do
sfinansowania zakupów dodatkowego towaru
to 61 500 zł (82 000 zł x 75% lub 276 750 zł
x 20 dni / 90 dni).
Ad. 6. Kwartalne odsetki od zaciągniętego
kredytu to 2274,66 zł
(61 500 zł x 0,15 x 90 / 365).
Ad. 7. Decyzja o wprowadzeniu sprzedaży
z odroczonym terminem płatności
jest opłacalna, ponieważ wzrost zysku
operacyjnego, po odliczeniu kosztów
finansowych (odsetki od linii kredytowej
– pkt 6) oraz odpisów z tytułu nieściągniętych
wierzytelności netto (w kwocie 15 000 zł na
kwartał), wywoła wzrost zysku netto hurtowni.

Rozwiązanie zadania
z analizy finansowej:
Ad. 1. Kwartalna sprzedaż netto zwiększy się
o 300 000 zł (20% x 1 500 000 zł).
Ad. 2. Można oczekiwać, że w kwartale koszty
zmienne netto zwiększą się o 225 000 zł (20% x
1 125 000 zł). Alternatywnie: z VAT o 276 750 zł.
Ad. 3. Kwartalny zysk operacyjny zwiększy się
o 75 000 zł netto. Alternatywnie: z VAT o 92 250 zł.
Ad. 4. Przeciętne należności brutto wyniosą
82 000 zł (300 000 zł x 20 dni / 90 dni x 1,23).

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

Zestaw pytań z zawodów

iII stopnia (centralnych)

xxv Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym. (0–25 pkt)
Przedstaw wyzwania dla nadzoru
i regulacji sektora finansowego w warunkach
niestabilności rynków finansowych
i globalnego kryzysu.
II. Zadanie analityczne. (0–15 pkt)
Duży koncern międzynarodowy wystąpił do
ubezpieczyciela, z którym współpracuje od
wielu lat, z prośbą o przygotowanie oferty
dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego dla swoich pracowników.
Ubezpieczyciel zaproponował ubezpieczenie,
w którym niewymagane są żadne wstępne
badania, a ubezpieczyciel pokrywa koszty
leczenia wszystkich istniejących chorób.
Analizy wskazują, że koszt usług medycznych
dla jednego pracownika wynosi przeciętnie
450 zł każdego roku. W przypadku
pracownika, który jest nosicielem wirusa HIV,
roczne koszty opieki zdrowotnej wynoszą
dodatkowo 90 000 zł. Odsetek pracowników
zarażonych HIV jest taki sam jak ogółu
populacji i szacowany jest na 0,5%.
Przyjmując, że pracownicy w miarę
możliwości starają się unikać ryzyka
(charakteryzuje ich nieznaczna awersja do
ryzyka), odpowiedz na poniższe pytania:
1) Czy przy rocznej cenie polisy na poziomie
900 zł (miesięczna składka 75 zł) można
się spodziewać, że większość pracowników
koncernu będzie zainteresowana

dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym?
Odpowiedź uzasadnij. (3 pkt)
2) Z jakimi konsekwencjami powinien liczyć
się ubezpieczyciel, proponując takie warunki
ubezpieczenia? (3 pkt)
Ubezpieczyciel przygotował również drugi
wariant ubezpieczenia, który wymagałby
jednak wcześniejszych badań lekarskich
i wykluczałby możliwość przystąpienia do
programu dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego pracowników, którzy są już
zarażeni wirusem HIV.
3) Przedstaw kalkulację składki
ubezpieczeniowej w drugim wariancie
ubezpieczenia, zakładając, że polisa będzie
pokrywała opisane na wstępie koszty usług
medycznych (w tym również koszty opieki
zdrowotnej związane z HIV), a na podstawie
powszechnie znanych statystyk wiadomo, że
prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem
HIV w całym społeczeństwie wynosi 0,2%.
Ubezpieczyciel kalkuluje składkę w aktuarialnie
godziwy sposób. Dla uproszczenia pomiń
kwestię narzutu zysku ubezpieczyciela. (3 pkt)
4) Czy ubezpieczyciel powinien oczekiwać,
że w przypadku pracowników, którzy
przystąpią do dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego, podane w pkt 3
prawdopodobieństwo (0,2%) zarażenia
wirusem HIV się zmieni? Odpowiedź
uzasadnij. (3 pkt)
5) Czy zachowanie ubezpieczonych pracowników może być kształtowane przez ubezpieczyciela? Jeśli tak, to w jaki sposób. (3 pkt)

III. P
 ytania testowe – w każdym pytaniu
może być więcej niż jedna prawidłowa
odpowiedź. (0–60 pkt)
1.Które z poniższych stwierdzeń jest
prawidłowe?
[A] dobra wolne nie są wykorzystywane do
zaspokajania potrzeb ludzkich;
[B] czas wolny ma koszt alternatywny;
[C] zjawisko rzadkości nie dotyczy
społeczeństw wysokorozwiniętych;
[D] pojęcie rzadkości dotyczy przede wszystkim
dóbr luksusowych.
2. Jeśli wiadomo, że wzrost dochodu
realnego konsumenta z 500 do 550 zł
wywołał wzrost popytu na pewne
dobro z 75 szt. do 80 szt., to:
[A] jest to dobro normalne;
[B] popyt na to dobro jest elastyczny;
[C] jest to dobro Giffena;
[D] jest to dobro podstawowe.
3. Jeżeli rząd ustanowił czynsz
maksymalny za wynajmowane
mieszkania na poziomie o 20%
niższym od poziomu odpowiadającego
warunkom równowagi rynkowej,
a elastyczność cenowa podaży
mieszkań wynosi 0,75, to o ile
w przybliżeniu wzrosłaby w takiej
sytuacji liczba wynajmowanych
mieszkań, gdyby czynsze
zostały uwolnione spod kontroli
administracyjnej?
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[A] o 15%;		
[C] o 25%;		

[B] o 19%;
[D] o 38%;

4. G
 ospodarstwo domowe,
postępując racjonalnie:
[A] dokonuje takiego wyboru, aby zgodnie
ze swoimi upodobaniami osiągnąć najwyższą
możliwą użyteczność całkowitą z procesu
konsumpcji dóbr i usług;
[B] porównuje użyteczność krańcową
dóbr i usług, które zdecydowało się nabyć,
z ich jakością;
[C] maksymalizuje swoje zadowolenie,
kiedy stosunek użyteczności całkowitych
rozpatrywanych dóbr lub usług zrównuje się
ze stosunkiem ich cen;
[D] dąży do osiągnięcia takiego poziomu
konsumpcji danego dobra lub usługi,
przy którym jego/jej użyteczność
krańcowa wynosi 0.
5. Przedsiębiorstwo osiąga
maksymalny zysk, gdy:
[A] utarg całkowity jest największy;
[B] utarg krańcowy zrównuje się z utargiem
przeciętnym i utarg krańcowy spada;
[C] koszt krańcowy zrównuje się z utargiem
przeciętnym i koszt krańcowy spada;
[D] koszt krańcowy zrównuje się z utargiem
krańcowym i koszt krańcowy rośnie.
6. Przedsiębiorstwo działające na
doskonale konkurencyjnym rynku
pracy, napotykające opadającą krzywą
popytu na swoje produkty:
[A] zwiększać będzie zatrudnienie do momentu
zrównania się kosztu krańcowego pracy
z wartością krańcowego produktu pracy;
[B] zwiększać będzie zatrudnienie do
momentu zrównania się kosztu krańcowego
pracy z krańcowym przychodem z pracy;
[C] cechuje równość wartości
krańcowego produktu pracy i krańcowego
przychodu z pracy;
[D] cechuje równość kosztu krańcowego
pracy i płacy.
7. Czyste dobra publiczne to dobra:
[A] które nie są przedmiotem rywalizacji
w procesie konsumpcji i spełniają warunek
niemożności wykluczenia kogokolwiek
z konsumpcji;
[B] możliwe do dostarczania w optymalnych
ilościach przez prywatne podmioty działające
w systemie rynkowym;
[C] które dotyka zjawisko nieefektywności
zwane tragedią wspólnego pastwiska;
[D] które stanowią obciążenie dla systemu
ekonomicznego, ponieważ ich dostarczanie
wiąże się z koniecznością opodatkowania
obywateli, przez co zmniejszają
dobrobyt społeczny.
8. Optimum w sensie Pareto oznacza
taki sposób podziału dóbr, że:
[A] wszystkie podmioty są w posiadaniu
choćby minimalnej ilości dóbr;
[B] uwzględniony jest interes społeczny;
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[C] nie można już poprawić sytuacji
jednego podmiotu, nie pogarszając sytuacji
któregokolwiek z pozostałych podmiotów;
[D] można poprawić sytuację przynajmniej
jednego podmiotu, jednak wymaga to
pogorszenia sytuacji większości podmiotów.

indywidualnego w sektorze
gospodarstw domowych;
[C] deflator produktu krajowego brutto;
[D] przeciętna zmiana cen czynników
wytwórczych wykorzystywanych przez
krajowych producentów.

9.Jeśli kraj A może miesięcznie
wyprodukować 10 tys. komputerów
lub 40 tys. rowerów, a kraj B
może miesięcznie wyprodukować
20 tys. komputerów lub 100 tys.
rowerów i oba kraje postanowiły
prowadzić wymianę handlową,
to wówczas:
[A] kraj A powinien produkować komputery;
[B] kraj A powinien produkować rowery;
[C] kraj B powinien produkować komputery;
[D] kraj B powinien produkować rowery.

14. Terms of trade dla danego
kraju to stosunek:
[A] względnej kapitałochłonności eksportu
do względnej kapitałochłonności importu;
[B] wskaźnika cen eksportowych do wskaźnika
cen importowych;
[C] kursu waluty krajowej do koszyka walut
zagranicznych;
[D] wielkości eksportu do wielkości importu.

10. P
 arytet siły nabywczej pieniądza
jest wykorzystywany do:
[A] porównania poziomu życia
w różnych krajach;
[B] obliczania realnego PKB
na podstawie nominalnego;
[C] określenia stopnia pokrycia
pieniądza w złocie;
[D] prognozowania kapitałochłonności
wzrostu gospodarczego.
11. Które z poniższych stwierdzeń wyjaśnia
zjawisko histerezy na rynku pracy?
[A] wobec ożywienia w gospodarce
występująca presja zatrudnionych na wzrost
płac powoduje, że pracodawcy są skłonni
zatrudniać mniej osób;
[B] długotrwała recesja powoduje wzrost
bierności wśród poszukujących pracy
i zmniejszenie liczby szukających pracy nawet
pomimo ożywienia w gospodarce;
[C] zapowiedzi masowych zwolnień
obniżają motywację pracowników i ich
produkcyjność krańcową;
[D] ograniczenie inwestycji w kapitał
rzeczowy w okresie recesji utrudnia powrót do
wysokiego poziomu zatrudnienia w sytuacji
polepszenia koniunktury.
12. T
 eoria racjonalnych oczekiwań głosi,
że podmioty gospodarcze:
[A] zakładają, że stopa inflacji w bieżącym roku
będzie taka sama jak w roku ubiegłym;
[B] nie popełniają błędów losowych
w formułowanych prognozach;
[C] swoje oczekiwania formułują na podstawie
wszystkich dostępnych im informacji;
[D] reagują na bodźce polityki gospodarczej,
o ile są one zgodne z ich oczekiwaniami.
13. Inflacja bazowa to:
[A] indeks wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych oczyszczony z wpływu
nagłych szoków podażowych, a także wolny od
sezonowego wpływu zmian niektórych cen;
[B] wskaźnik cen konsumpcyjnych obliczony
według ujednoliconej metodologii Unii
Europejskiej i oparty na strukturze spożycia

5. Jeżeli w pewnym europejskim kraju
występuje deficyt bilansu płatniczego, to:
[A] popyt na waluty obce jest wysoki
i występuje presja na ich aprecjację;
[B] popyt na waluty obce jest wysoki
i występuje presja na ich deprecjację;
[C] popyt na waluty obce jest niski i występuje
presja na ich aprecjację;
[D] podaż walut obcych jest wysoka
i występuje presja na ich aprecjację.
16. Termin bailout to inaczej:
[A] ogłoszenie faktycznej niewypłacalności;
[B] rodzaj programu pomocowego;
[C] opóźnienia w regulowaniu zobowiązań;
[D] zmiana sposobu zabezpieczenia długu.
17. Członkiem giełdy w Polsce może być:
[A] dom maklerski zawierający transakcje
giełdowe na rachunek własny lub na rachunek
klienta i prowadzący działalność maklerską na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[B] czynna zawodowo osoba fizyczna posiadająca licencję maklera papierów wartościowych;
[C] każdy akcjonariusz Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA;
[D] każdy bank, fundusz inwestycyjny lub
otwarty fundusz emerytalny prowadzący
działalność w Polsce.
18. Z jakiej formy opodatkowania
podatkiem dochodowym może
skorzystać mały przedsiębiorca
prowadzący działalność w zakresie
detalicznego handlu kwiatami?
[A] karta podatkowa;
[B] ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych;
[C] podatek według skali 18% i 32%;
[D] 19-procentowy podatek liniowy.
19. Wskaż prawidłową odpowiedź
dotyczącą obowiązkowego
ubezpieczenia wypadkowego
w systemie powszechnego
ubezpieczenia społecznego:
[A] jest płacone z tytułu wszystkich
umów, które są opodatkowane podatkiem
dochodowym od osób fizycznych;
[B] stanowi przychód Narodowego
Funduszu Zdrowia;
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[C] podlega odliczaniu od wynagrodzenia
pracownika zatrudnionego na umowę o pracę;
[D] stopa procentowa ubezpieczenia nie jest
jednakowa dla wszystkich przedsiębiorstw.
20. N
 adzór nad prawidłowością uchwały
dotyczącej zaciągania zobowiązań
wpływających na wysokość długu
publicznego przez jednostki
samorządu terytorialnego sprawuje:
[A] wójt, burmistrz lub prezydent;
[B] marszałek województwa;
[C] minister finansów;
[D] regionalna izba obrachunkowa.
21. Wartość księgowa spółki
wyliczana jest jako:
[A] różnica pomiędzy aktywami
a zobowiązaniami;
[B] suma aktywów trwałych i obrotowych;
[C] suma zysku netto i amortyzacji
powiększona o opłacony kapitał własny;
[D] różnica pomiędzy należnościami
a zobowiązaniami.
22. W
 skaż prawidłowe stwierdzenie
w odniesieniu do wewnętrznej
stopy zwrotu (IRR):
[A] jest równa średniemu ważonemu
kosztowi kapitału;
[B] nie uwzględnia zmian wartości
pieniądza w czasie;
[C] uwzględnia wpływ wartości nakładów
początkowych na opłacalność przedsięwzięcia;
[D] nie może być bezpośrednio stosowana
do oceny przedsięwzięć, które charakteryzują
się ujemnymi przepływami pieniężnymi nie
tylko w okresie początkowym, ale w trakcie
trwania projektu.
23. Wskaźnik „stopa dywidendy”
informuje o:
[A] realnej zyskowności spółki;
[B] dywidendzie przypadającej na 1 akcję
w relacji do ceny rynkowej akcji;
[C] dywidendzie przypadającej na 1 akcję
w relacji do zysku netto spółki;
[D] relacji kwoty dywidendy do majątku spółki.
24. Zgodnie z podejściem behawioralnym
w finansach zakłada się, że:
[A] sposób prezentacji alternatyw ma znaczenie
dla decyzji podejmowanych przez inwestorów;
[B] inwestorzy wybiórczo postrzegają
informacje rynkowe;
[C] nadmierna pewność siebie dotyczy tylko
inwestorów indywidualnych;
[D] gracze giełdowi umieją identyfikować
anomalie rynkowe, więc starają się jak
najszybciej sprzedać taniejące akcje.
25. Danymi przedsiębiorstw, które
są solidnymi i wiarygodnymi
kredytobiorcami, dysponuje:
[A] Krajowa Izba Rozliczeniowa;
[B] Związek Banków Polskich;
[C] Narodowy Bank Polski;
[D] Biuro Informacji Kredytowej.

26. Przykładem project finance może być:
[A] finansowanie przez konsorcjum
banków budowy drapacza chmur
w Warszawie za pomocą kredytu
zabezpieczonego hipoteką i przyszłymi
wpływami z najmu powierzchni biurowych;
[B] zakup przez dojrzałe przedsiębiorstwo
derywatów w celu ulokowania nadwyżek
finansowych;
[C] rodzaj piramidy finansowej podobnej do
systemu konsorcyjnego (argentyńskiego);
[D] powołanie spółki zależnej przez KGHM
w celu uruchomienia nowej kopalni srebra
w Kanadzie.
27. P
 roblem wynikający z rozdzielenia
funkcji właścicielskich i menedżerskich
przez ekonomistów określany jest jako:
[A] krótkowzroczna rentowność;
[B] syndrom bizantyjski;
[C] jazda bez trzymanki;
[D] problem agencji.
28. M
 enedżer stosujący styl przywództwa
sytuacyjnego koncentruje się na:
[A] terminowej realizacji zadań;
[B] pracy zespołowej i kształtowaniu
właściwych relacji międzyludzkich pomiędzy
swoimi podwładnymi;
[C] jak najlepszym wykorzystaniu swoich
podwładnych do rozwoju własnych umiejętności;
[D] diagnozie kompetencji pracownika i jego
motywacji.
29. Które z niżej wymienionych działań
jest stosowane do obrony przed
wrogim przejęciem?
[A] sprzedaż kluczowych aktywów;
[B] wprowadzenie ograniczenia możliwości
zmian w radzie nadzorczej;
[C] emisja nowych akcji skierowana do
wybranych inwestorów;
[D] interwencja „czarnego rycerza”.
30. S
 ystem informatyczny służący
wspomaganiu zarządzania
przedsiębiorstwem dzięki gromadzeniu
danych m.in. z działu zaopatrzenia,
produkcji, księgowości i kadr to:
[A] CRM; [B] ERP; [C] MPR; [D] SCM.

Przykładowy schemat odpowiedzi na pytanie opisowe
o charakterze ogólnym:
1. Cele nadzoru sektora finansowego.
2. Główne obszary regulacji – bankowość,
rynek kapitałowy, ubezpieczania,
pośrednictwo finansowe.
3. Argumenty za i przeciw zintegrowanej
strukturze nadzoru.
4. Problem koordynacji w sferze nadzoru
nad instytucjami finansowymi w skali
międzynarodowej.
5. Ład korporacyjny i samoregulacja sektora
finansowego.
6. Ocena skuteczności regulacji sektora
finansowego w Polsce.

7. Implikacje rozwiązań polityki regulacyjnej dla
stabilność systemu gospodarczego.

Rozwiązanie zadania
analitycznego:
Ad. 1. Większość pracowników koncernu nie
będzie zainteresowana zakupem dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ
zdecydowana większość pracowników (99,5%)
będzie w ciągu roku mogła z pomocą polisy
pokryć wydatki na usługi medyczne w kwocie
450 zł (przeciętnie). W relacji do rocznej
składki na poziome 900 zł oferta będzie
postrzegana jako mało atrakcyjna.
Ad. 2. Jeśli ubezpieczyciel w tym wariancie
ubezpieczenia nie będzie wymagał wstępnych
badań przed podpisaniem umowy ubezpieczenia,
można spodziewać się, że wystąpi zjawisko
negatywnej selekcji – z programu dobrowolnego,
dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
skorzystają pracownicy zarażeni wirusem HIV
oraz – ewentualnie – osoby, które wiedzą, że
koszty leczenia posiadanych schorzeń są wyższe
od wysokości rocznej składki. Skutki asymetrii
informacyjnej przy takiej konstrukcji umowy
ubezpieczenia mogą spowodować, że program
ubezpieczeń przyniesie ubezpieczycielowi straty,
o ile do programu ubezpieczeń nie przystąpią
wszyscy pracownicy.
Ad. 3. W tym wariancie ubezpieczenia
ubezpieczyciel powinien skalkulować składkę
ubezpieczeniową na poziomie 630 zł
(450 zł + 0,2% × 90 000 zł).
Ad. 4. Zakładając, że obawy związane
z wysokimi kosztami opieki zdrowotnej
po zarażeniu się wirusem HIV są jednym
z ważniejszych czynników, które powstrzymują
osoby przed potencjalnie niebezpiecznymi
zachowaniami (np. przypadkowymi
kontaktami seksualnymi), można oczekiwać,
że po przystąpieniu do dodatkowego
ubezpieczenia zdrowotnego u części
ubezpieczonych może wystąpić zjawisko
pokusy nadużycia (moral hazard) i wzrost
prawdopodobieństwa zarażenia wirusem HIV.
Od momentu zakupu polisy ubezpieczony
pracownik przestaje bowiem ponosić pełne
koszty skutków swojego postępowania.
Ad. 5. Ubezpieczyciel może przeciwdziałać
opisanej w pkt 4 pokusie nadużycia,
wprowadzając do umowy zapisy o udziale
własnym pracownika w kosztach leczenia
w przypadku zarażenia się wirusem HIV. Innym
sposobem kształtowania przez ubezpieczyciela
zachowań ubezpieczonych pracowników jest
prowadzenie działań prewencyjnych
(np. badania i programy profilaktyczne,
edukacja w zakresie zdrowego trybu życia).

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