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Dlaczego warto wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej? Po pierwsze – żeby poznać smak zwycięstwa.
W pewnym sensie każdy, kto wystartuje, może czuć się
wygranym. Podczas tej szlachetnej rywalizacji zdobędzie wiedzę,
doświadczenie, kontakty. Przekona się, że upór, konsekwencja
i pracowitość naprawdę procentują.
Po drugie – żeby poznać nowych ludzi. Zarówno ambitnych
rówieśników, podczas zmagań olimpijskich, jak też wybitne
osobistości świata ekonomii, które mogą służyć radą i pomocą.
Po trzecie – nie bez znaczenia jest możliwość dostania się na wymarzone studia na
specjalnych warunkach, na zasadzie pierwszeństwa. To jeden z największych atutów
naszej Olimpiady.
Niniejszy Biuletyn PTE kierujemy przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie przekonali
się, jakie znaczenie ma Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, choć Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne organizuje ją od przeszło ćwierćwiecza. Do udziału w niej pragniemy
zachęcić szczególnie te szkoły, które swoim uczniom nie stworzyły dotychczas możliwości
sprawdzenia wiedzy ekonomicznej w ogólnopolskiej rywalizacji. Na kartach tego specjal
nego wydania Biuletynu PTE, ukazującego się już tradycyjnie od kilku lat na zakończenie
każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – co nie byłoby możliwe bez życzliwego
wsparcia finansowego ze strony Narodowego Banku Polskiego – dokumentujemy
przebieg Olimpiady w ostatnim roku szkolnym. Jednocześnie przybliżamy jej myśl
przewodnią wyznaczoną na nadchodzący rok szkolny 2013/2014: „Strefa euro – szansa
czy zagrożenie?”. Temat ten uważamy za szczególnie ważny dla polskiej gospodarki. Bez
fachowej wiedzy nie jest możliwe podejmowanie trafnych decyzji, a ponadto łatwo można
ulec manipulacjom ze strony tych, którzy lansują wyłącznie swoje partykularne interesy.
Cele Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zawsze te same: przekazywać wiedzę
o współczesnej gospodarce, wspierać rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
rozwijać umiejętność samodzielnego myślenia w kategoriach ekonomicznych. Wszyscy
powinniśmy wciąż pamiętać o tym, co znakomicie w swojej książce pt. Ekonomia w jednej
lekcji stwierdził już w 1946 r. Henry Hazlitt: „Sztuka ekonomii polega na tym, by spoglądać
nie tylko na bezpośrednie, ale i na odległe skutki danego działania czy programu;
by śledzić nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla jednej grupy, ale jakie
przynosi wszystkim”.
Słowa wdzięczności chcemy skierować do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
którzy niestrudzenie przygotowują młodzież do udziału w Olimpiadzie i są głównymi
organizatorami zawodów szkolnych. Bez ich zaangażowania to wielkie przedsięwzięcie
edukacyjne nie odnosiłoby takich sukcesów i nie spełniałoby swojej edukacyjnej roli.
Ogromnie za to dziękujemy!
Pamiętajmy: uczestnictwo w Olimpiadzie zgłaszają szkoły. Wystarczy wejść na stronę
www.owe.pte.pl i do 30 września wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Warto dać szansę sobie i innym!
Artur Pollok, wiceprezes PTE
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Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Kto ma wiedzę,
ten wygrywa
Czy bez wiedzy ekonomicznej
można osiągnąć sukces?

Prof. Elżbieta Mączyńska*: Oczy
wiście, ale wówczas sukces, szcze
gólnie finansowy, może być krótko
trwały. Ekonomia jest wszechobecna,
jej elementarne zasady powinny znać
nawet osoby, które na pozór z ekono
mią nie mają nic wspólnego, jak np.
artyści czy pisarze. Uczniowie, którzy
biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej (OWE), nawet tylko w
pierwszych etapach zawodów, już
wygrywają, bez względu na to, czy
wejdą do finału. Zdobywają bowiem
wiedzę ekonomiczną, poszerzają
swoje zainteresowania. Niezależnie
od tego, jak ukształtuje się ich dalsza
edukacja i jak ułoży się ich życie za
wodowe, czy będą studiować, czy nie,
czy wybiorą psychologię, czy prawo,
czy jakikolwiek inny kierunek studiów,
wiedza ekonomiczna na pewno bar
dzo się im przyda.
A jak wysoki poziom wiedzy jest
dzisiaj niezbędny? Zdarza się
przecież, że nawet ludzie wykształceni, nawet ekonomiści,
przez nietrafione inwestycje tracą
wszystko.

W zglobalizowanym świecie sys
tem powiązań gospodarczych jest tak
złożony, że nawet ekonomiści mają
problemy z właściwą oceną sytuacji.
Stąd waga głębokiej, eksperckiej wie
dzy ekonomicznej. Dobrzy specjaliści
w dziedzinie inwestowania w gospo
darce są na wagę złota. Niespecjali
ści powinni natomiast dysponować
przynajmniej podstawową wiedzą
ekonomiczną. Jest ona niezbędna,
aby korzystać z coraz bogatszej ofer
ty, jaką przynosi życie gospodarcze,
i by rozumieć tę ofertę. Trawestując
słowa piosenki, można powiedzieć,
że migają światła rozmaitych możliwości. Dlatego też wiedza ekonomiczna
jest bardzo przydatna, chociażby po
to, by orientować się, jak funkcjonu
je rynek kapitałowy, pieniężny, czym
się różni inwestowanie na giełdzie
papierów wartościowych od loko
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Rozmowa z profesor
Elżbietą Mączyńską,
prezes Polskiego
Towarzystwa
Ekonomicznego.
wania pieniędzy w banku czy w fun
duszach inwestycyjnych itp. Jeśli jed
nak ktoś chce zainwestować większe
kwoty np. na giełdzie papierów war
tościowych, a nie ma fachowej wie
dzy, to raczej powinien zasięgać rad
specjalistów.
Ale nawet jeśli nie inwestuje się
wielkich pieniędzy, podstawowa wie
dza ekonomiczna jest niezbędna. Co
dziennie bowiem w każdym gospo
darstwie domowym każdy z nas staje
przed koniecznością podejmowania
decyzji i dokonywania rozmaitych
gospodarczych, w tym finansowych,
wyborów, co, gdzie i za jaką cenę
kupić, czy i w jakim stopniu opłaca
się oszczędzanie, jak postępować
z oszczędnościami pieniężnymi, czy
lokować je na koncie w banku, czy
trzymać w pończosze.
W dzisiejszych czasach nikt już
chyba nie trzyma gotówki w pończosze.

Tak być powinno, ale nie jest. Po
ziom ubankowienia, choć sytuacja
się poprawia, jest w Polsce nadal zbyt
niski – kont w banku wciąż nie po
siada około 23 proc. dorosłych Pola
ków, czyli niemalże co czwarta osoba.
Część zapewne dlatego, że ma zbyt
niskie dochody i całą gotówkę wy
daje na bieżąco. Ale nawet w takiej
sytuacji warto jednak mieć rachunek
w banku i móc np. wygodnie realizo
wać płatności stałe, takie jak czynsz
i inne. Dzięki temu można też otrzy
mać kartę kredytową, która ułatwia
transakcje, a w niektórych sytuacjach,
gdy pilnie potrzebne są pieniądze,

może być swego rodzaju pieniężnym
pogotowiem ratunkowym. Ważne
jest jednak, by zachować umiar w wy
datkach, bo zadłużenie na karcie to
jedna z najbardziej kosztownych form
pożyczania pieniędzy. Odsetki z tego
tytułu, zwłaszcza w Polsce, są bowiem
bardzo wysokie.
Tego wszystkiego powinno się uczyć
jak najwcześniej. Już małym dzieciom
rodzice powinni tłumaczyć, że pie
niądze nie biorą się „ze ściany”. Kie
dy widzę w sklepie dziecko usiłujące
natarczywym naleganiem, a niekiedy
krzykiem i płaczem wymusić na rodzi
cach kupienie jakiejś rzeczy, to znaczy,
że takiej rozmowy zabrakło albo była
niewłaściwie przeprowadzona.
Dlatego też bardzo podoba mi się
powrót banku PKO BP do idei szkolnych
kas oszczędności (SKO). Pomyślane są
one tak, by przy okazji prowadzenia
swojej internetowej skarbonki młody
człowiek zdobywał wiedzę ekonomicz
ną szybko i bezboleśnie. Uczniowie,
którzy są posiadaczami nawet drob
nych kwot, wiedzą, że mają wybór,
mogą np. kupić gumę do żucia albo
zaoszczędzić pieniądze i po pewnym
czasie kupić sobie coś innego, np. ulu
bioną płytę. Żeby tego wyboru doko
nać, trzeba rozumieć swoje potrzeby,
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znać swoje preferencje. Programy takie
jak SKO czy PKO Junior pobudzają zain
teresowanie problematyką ekonomicz
ną i można je potraktować jako swego
rodzaju kuźnię talentów ekonomicz
nych i uczestników OWE.
Pierwsze poważniejsze decyzje
finansowe zaczynają się już na
studiach.

Tak, bo już studentom pierwszego
roku studiów przedstawiane są oferty
kredytowe ze strony banków, ale także
instytucji parabankowych. Oferowane
są też różne formy lokat i inne spo
soby inwestowania pieniędzy. Trzeba
jednak zachować należytą ostrożność,
bo zdarzają się wśród parabanków
niestety instytucje nieuczciwe. Przypa
dek Amber Gold pokazuje, jak wiele
jest zagrożeń i jak łatwo można stać
się ofiarą oszustwa, jeśli nie rozumie
się istoty inwestowania i możliwych
konsekwencji swoich decyzji ekono
micznych. Klienci Amber Gold byli
przekonani, że inwestują w złoto,
a tymczasem tak nie było i bezpowrot
nie stracili swoje pieniądze, a na pew
no ich część. Potwierdza to, że rynek
nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar.
W jaki sposób przewidywać tego
typu zagrożenia?

Gospodarka rynkowa rozwija się cy
klicznie. Cykliczność jest naturalną kon
sekwencją wolnego, otwartego rynku.
Otwartość rynku oznacza brak barier
wejścia na ten rynek i wyjścia z niego.
Klasycznym przykładem takiej cykliczno
ści jest tzw. cykl świński. Jest to przykład
na tyle typowy, że może stanowić me
taforę cykli koniunkturalnych występu
jących w innych dziedzinach gospodar
ki. Jeżeli ceny wieprzowiny są wysokie,
stanowią zachętę dla rozwoju hodowli
świń. Uaktywnia się coraz więcej pro
ducentów wieprzowiny. W związku
z rosnącą w wyniku tego podażą ceny
mięsa zaczynają spadać i części produ
centów hodowla przestaje się opłacać.
Dlatego też zaczynają się wycofywać
z rynku, w następstwie czego spada po
daż wieprzowiny, a ceny zaczynają ro
snąć, co znów zachęca hodowców do
wchodzenia na rynek. Stąd tzw. górki
i dołki świńskie. Tego typu procesy si
nusoidalne dotyczą też innych produk
tów. Dlatego też słusznie się mówi, że
jeśli ceny jakiegokolwiek dobra rosną,
to znaczy, że będą spadać. Tylko trudno
dokładnie przewidzieć kiedy.
Nassim Taleb, libański ekonomista,
finansista i matematyk, opisał zjawisko
tzw. czarnych łabędzi, czyli zdarzeń
wysoce nieprawdopodobnych, w któ
rych istnienie prawie nikt nie wierzy,

a tymczasem do nich dochodzi. Czarny
łabędź to Talebowska metafora wyra
żająca nieprzewidywalne zdarzenia
o olbrzymim wpływie na rzeczywistość.
Wiara, że istnieją tylko białe łabędzie,
sprawia, iż ignorowana jest możliwość
istnienia czarnego łabędzia. Tymcza
sem takowy pojawia się i zasadniczo
zmienia rzeczywistość. Takim czarnym
łabędziem był np. upadek Związku
Radzieckiego. Obecny kryzys globalny
także można uznać za przejaw wystę
powania czarnych łabędzi. Dlatego też
mimo problemów z prognozowaniem,
ze względu chociażby na to zjawisko,
zawsze warto się zastanawiać nad
możliwymi trendami i zagrożeniami.
Stąd konieczność uwzględniania we
wszelkich decyzjach zarówno scena
riusza optymistycznego, jak i pesymi
stycznego. Sprzyja to trafności decyzji.
W jaki sposób w praktyce zastosować te teoretyczne rozważania?
Czy na przykład młodym ludziom
w tej chwili opłaca się brać kredyt
na mieszkanie?

Ekonomiści na tego typu pytania
najczęściej odpowiadają: „to zależy”.
Zależy od wielu czynników i sytuacji
osoby chcącej zaciągnąć kredyt. Akurat
obecnie stopy oprocentowania kredy
tów są relatywnie niskie, co jest ko
rzystne dla zaciągających kredyty. Przy
tym nieruchomości od kilku lat tanieją,
co zwiększa prawdopodobieństwo, że
wkrótce zaczną drożeć. Zasadne w tej
sytuacji byłoby rozważenie przez oso
bę rozpoczynającą studia nabycia na
kredyt hipoteczny np. niewielkiej kawa
lerki. Kredyt hipoteczny to jednak zo
bowiązanie zaciągane na kilkadziesiąt
lat. Osoba decydująca się na taki kre
dyt powinna zatem dokładnie rozwa
żyć, czy i w jakim stopniu będzie mo
gła go spłacać, czy w sytuacji, gdy np.
nie znajdzie zatrudnienia, pracy lub ją
straci, może liczyć na wsparcie rodziny
itp. Bo jeżeli raty kredytu wraz z odset
kami nie będą płacone, to w skrajnym
przypadku bank może nawet odebrać
nieruchomość. Doświadczyli tego bole
śnie w ostatnich latach np. hipoteczni
kredytobiorcy w USA.
Ważne jest też, za jaką cenę nieru
chomość była kupiona. Jeżeli za niższą,
w dołku cenowym, to nawet w przy
padku trudności w spłacaniu kredytu
nieruchomość można korzystnie sprze
dać. Natomiast jeżeli nieruchomość zo
stała kupiona drogo, w okresie górki ce
nowej, jeśli wystąpią problemy ze spłatą
kredytu i okaże się ona niemożliwa, to
na wymuszonej wskutek tego sprzeda
ży nieruchomości przeważnie się traci.
I trzeba to brać pod uwagę przy podej

mowaniu decyzji dotyczących inwesto
wania w nieruchomości.
Ludzie młodzi lubią zmiany, mogą
zechcieć wyjechać z kraju.

Jednak posiadanie mieszkania w tym
nie przeszkadza, bo zawsze można je
np. sprzedać czy wynająć, a samemu
wynająć lokum od kogoś innego w in
nym mieście czy kraju.
Nieruchomość jest w dłuższej per
spektywie względnie korzystną formą
inwestowania, ale żadna forma inwe
stowania nie gwarantuje zawsze zy
sków. Wartość nieruchomości może
bowiem spaść, i tak właśnie dzieje się
obecnie. Mieszkania kupione w 2008
roku obecnie są już tańsze o 20–30%.
Przez to niektóre gospodarstwa do
mowe charakteryzuje tzw. ujemny ka
pitał własny. To sytuacja, gdy wartość
majątku kredytobiorcy, np. jego nie
ruchomości, jest mniejsza niż kwota
długów, jakie ma do spłacenia. Banki
w skrajnym przypadku mogą zażądać
od takich kredytobiorców dodatko
wych gwarancji albo narzucać wyższe
oprocentowanie w zależności od tego,
na jakich warunkach zawarta została
umowa kredytowa.

Wielu młodych fascynuje giełda.
Warto z nią eksperymentować?

Fascynację giełdą papierów warto
ściowych świetnie opisał John Bogle
w książce „Dość”, która w polskim
przekładzie została opublikowana
przez PTE. Autor jest znawcą rynku fi
nansowego, współzałożycielem i zarzą
dzającym funduszem inwestycyjnym.
Już przed kryzysem był zdumiony, jak
wielu ludzi fascynuje się wyłącznie gieł
dą, nie chce myśleć o pracy w sektorze
realnym, nie rozważa bycia producen
tem, architektem czy inżynierem, tylko
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wyłącznie specjalistą sektora finanso
wego. Dlaczego? Bo każdy producent
czy konstruktor musi ciężko pracować.
A np. taki George Soros przed laty
w kilkanaście godzin potrafił zarobić
miliard dolarów dzięki spekulacjom
walutowym – co zostało bardzo nagło
śnione w świecie finansów.
Takie zyski osiągane jednym pociągnięciem pióra robią – zwłaszcza na
młodych ludziach – wrażenie. Dlatego
też jeden z filozofów niemieckich Peter
Sloterdijk stwierdził metaforycznie, że
wszystkiemu jest winien Harry Potter.
Słowo „potter” zaś znaczy garncarz,
a garncarz produkuje puste naczynia.
Podobnie bywa w przypadku operacji
finansowych: wszystko jest osiągalne,
także miliardy, w ciągu kilku czy kilku
nastu godzin. Więc któż chciałby pra
cować osiem godzin codziennie za ja
kąś marną średnią krajową? Widzi się
zyski, ignoruje zaś ryzyko, pomimo że
zawsze towarzyszy ono operacjom fi
nansowym.
Dążenie do zysków to chyba zdrowy odruch?

Oczywiście tak. Zysk to motor biz
nesu. Jednak powinien to być zysk
uczciwy, czyli realizowany przy pełnej
przejrzystości transakcji i pełnej świado
mości nabywcy, co do tego co kupuje.
W przypadku transakcji finansowych,
np. lokowania pieniędzy w funduszach
inwestycyjnych, nie zawsze tak jest,
zwłaszcza jeśli nabywca produktów
finansowych jest słabo wyedukowany
ekonomicznie, tym bardziej bowiem
podlega impulsom silnie wspomaga
nym reklamowo i medialnie w interesie
tego sektora. Sektor finansowy bowiem
tym więcej zarabia, im więcej realizuje
transakcji, ponieważ od każdej transak
cji pobiera prowizję.
Warto tu przypomnieć słowa prezesa
NBP Marka Belki z kwietniowego spo
tkania z laureatami OWE: „Wielu ludzi
jeszcze przed maturą myśli: »Skończę
studia na finansach i bankowości i do
stanę dobrze płatną posadę w banku«.
Mam dla państwa złą wiadomość:
w bankowości już nie będzie tylu do
brych posad”.
Innymi słowy – w sektorze finan
sowym nie będzie już tak, jak było
w ostatnich latach. Choć trzeba przy
znać, że wśród osób na wysokich sta
nowiskach wciąż mają miejsce absur
dalne sytuacje, kiedy bank ponosi straty
i jest bliski bankructwa, a menedżero
wie wypłacają sobie wysokie premie.
Jednak z całą pewnością kryzys fi
nansowy przekonał świat o potrzebie
zmiany podejścia do sektora finanso
wego. Sektor ten powinien pełnić rolę
6

„
Konieczne jest
sięganie do lektur
z różnych dziedzin.
Dosadnie ujął to
Wojciech Młynarski:
„Jeśli za mało książek
znasz – to ci
wychodzi na twarz.
Gdy nie wiesz, kim był
J.S. Bach – to spłaszcza
ci czółka dach”.
usługową w stosunku do gospodarki
realnej. Powstał przede wszystkim po
to, aby być swego rodzaju swatką mię
dzy tymi, którzy mają nadwyżki pienię
dzy, a tymi, którzy potrzebują inwestycji
i potrafią te pieniądze pomnożyć. Ale
zamiast tego zaczął się żywić samymi
spekulacyjnymi operacjami finansowy
mi. Spekulacje zdominowały działania
na rzecz służenia sektorowi realnemu.
Sługa stał się zatem panem. Jednak
ostatecznym żywicielem zawsze jest
sektor realny.
Ale na jakiej podstawie można
sądzić, że to się zmieni?

Wiele krajów wyspecjalizowanych
w usługach finansowych obecnie stara
się przywrócić priorytet dla gospodarki
realnej, wdrażając tzw. nową politykę
przemysłową. Przykładowo ciężko do
świadczona kryzysem finansowym Islan
dia zmienia preferencje w polityce go
spodarczej i obecnie prowadzi politykę
sprzyjającą rozwojowi tradycyjnych dzie
dzin gospodarki, jak np. rybołówstwo.
Jest to zgodne z zaleceniami niektó
rych noblistów, w tym Paula Krugmana
i Josepha E. Stiglitza. Ten ostatni pod
kreśla, że gdyby w gospodarce priorytet
miała nie polityka monetarna, w tym
m.in. walka z inflacją, tylko rynki pracy,
to gospodarka globalna wyglądałaby
inaczej. Jednak jak pokazuje doświad
czenie kilku minionych dekad, polityków
na ogół interesuje przede wszystkim po
lityka pieniężna, a nie sytuacja na rynku
pracy. Inflacja bowiem dotyka wszyst
kich, a ból bezrobocia odczuwają tylko
niektórzy, co jeszcze w ubiegłym wieku
eksponował m.in. John K. Galbraith.
Tylko kiedy to się zmieni?

Procesy zmiany priorytetów w go
spodarce, zmniejszania rangi sektora
realnego na rzecz finansowego zapo
czątkowane zostały w latach 70. ubie

głego wieku. Sprzyjały temu globaliza
cja i deregulacja sektora finansowego.
Efektem tego był postępujący proces
finansyzacji gospodarki, czyli wzrost
udziału sektora finansowego w gospo
darce i zyskach. W konsekwencji tygrys
wymknął się z klatki. Zagonienie go do
niej z powrotem nie będzie łatwe. Sek
tor finansowy przyzwyczaił się bowiem
do szybkich, łatwych i dużych zysków.
Powrót do normalności jest zawsze
trudniejszy i trzeba się liczyć z tym, że
będzie trwał dłużej.
Młodzież powinna to uwzględniać,
planując karierę zawodową. Oczywi
ście może inwestować na rynku kapi
tałowym, bo jest to bardzo kształcące.
Na giełdzie papierów wartościowych
można łatwo zarobić, jednak równie
łatwo, a nawet znacznie łatwiej, moż
na stracić.
Na szczęście przykłady takich
osób jak Steve Jobs czy Mark
Zuckerberg pokazują, że nie tylko
giełdowe spekulacje, lecz także
założenie studenckiej firmy może
być początkiem drogi na listę najbogatszych ludzi świata.
Przykład Facebooka, internetowe

go portalu społecznościowego utwo
rzonego w roku 2004 przez Marka
Zuckerberga, pokazuje, że przedsię
biorstwo nie musi mieć aktywów ma
terialnych. Podstawowymi aktywami
mogą być pomysł i prawo do niego. Są
to tzw. wartości niematerialne i praw
ne. Zuckerberg zresztą został oskarżo
ny przez kolegów o to, że ukradł im
pomysł i musiał zapłacić 60 mln dol.
odszkodowania. Nie zmienia to jed
nak faktu, że Facebook w momencie
wejścia w 2012 roku na nowojorską
giełdę papierów wartościowych NA
SDAQ wyceniony został na rekor
dową, nienotowaną wcześniej dla
debiutów giełdowych kwotę ponad
100 mld dol.
Idea tego biznesu była niezwykle pro
sta – studenci chcieli w celach towarzy
skich wymieniać informacje o student
kach i powstał facebook, czyli książka
twarzy. Z bardzo prostego pomysłu
narodził się bardzo poważny biznes,
który w kilka lat osiągnął taką wartość,
jakiej firmom tradycyjnym nie udało się
osiągnąć w lat kilkadziesiąt. Wystarczy
tu wskazać, że wartość rynkowa zało
żonej w 1923 roku firmy Walt Disney
Company sięga zaledwie 40 mld dol.
A gdzie leży ta druga strona medalu, to zagrożenie?

Gospodarkę rynkową – o czym była
już mowa – cechuje cykliczność. Za
wsze zatem należy się liczyć z tym, że

Biuletyn PTE nr 3/2013 – numer specjalny

po dobrej koniunkturze przychodzi
gorsza. Ktoś, kto się nastawia na to,
że będzie osiągał tylko sukcesy, nie
rzadko przegrywa.
Zawsze trzeba być przygotowanym
na gorszą koniunkturę, a w skrajnym
przypadku nawet na bankructwo.
Ktoś kiedyś trafnie zauważył, że gospodarka rynkowa bez bankructw jest
jak chrześcijaństwo bez piekła. Firmy,
które nie są w stanie spłacać długów,
muszą zniknąć z rynku, bo w przeciw
nym razie infekcja niewypłacalności
przeniosłaby się na inne organizmy.
Pojawiłby się upadłościowy efekt domina. Prawo upadłościowe ukierunko
wane jest na zapobieganie tego typu
zagrożeniom dla gospodarczej efek
tywności.
Czy ekonomiści dużo czytają?

Powinni czytać dużo, bo gospodar
ka staje się coraz bardziej złożona.
Rozwija się teoria ekonomii, pojawia
ją się nowe jej nurty. Niełatwo jednak
w gąszczu publikacji wybrać te najbar
dziej wartościowe. Dlatego też w PTE
staramy się wydawać szczególnie
doniosłe dzieła. Uruchomiona zosta
ła m.in. seria „Nobliści w ekonomii”.
Opublikowaliśmy dzieła takich nobli
stów, jak np. Dale Mortensen, Christo
pher Pissarides i Joseph E. Stiglitz. Ten
ostatni jest współautorem wydanej
przez PTE książki pt. „Błąd pomiaru.
Dlaczego PKB nie wystarcza”. Książka
ta powinna być lekturą obowiązkową
dla wszystkich chcących lepiej rozu
mieć życie gospodarcze. Czytelnik
znajdzie tam odpowiedzi na wiele
ważnych pytań, m.in. dlaczego wzrost

PKB nie zawsze i nie w pełni przekłada
się na wzrost jakości życia.
Dlaczego?

PKB – w największym uproszcze
niu – to przede wszystkim suma płac
pracowników oraz zysków przedsię
biorstw i innych inwestorów. Jeżeli
zyski wypracowywane są w Polsce, ale
transferowane za granicę, bo korpora
cja jest ponadnarodowa, to takie zyski
zwiększają produkt krajowy brutto,
ale nie dochód narodowy. Wskazuje
to zarazem na wagę polityki społecz
no-gospodarczej, w tym rozwiązań
ukierunkowanych na stymulowanie
reinwestowania zysków. W odpowie
dzi na pytanie, dlaczego PKB jako
miara dokonań gospodarczych zawo
dzi, trzeba też wskazać na ułomności
pomiaru. Sposób liczenia PKB sprawia,
że np. wzrost liczby więzień może się
przyczynić do wzrostu PKB.
Czyli same podręczniki ekonomii
to nie wszystko, trzeba też czytać
literaturę z pogranicza ekonomii,
polityki i filozofii.

Nie tylko. Także z zakresu socjologii,
psychologii, etyki i innych dyscyplin. Ta
kie wielodyscyplinarne lektury sprzyjają
kompleksowości obrazu, holistycznej re
fleksji, z uwzględnieniem systemu war
tości i jakości życia. Do takich lektur na
leżą np. trzy ostatnie książki Grzegorza
Kołodki. W najnowszej z nich pt. „Do
kąd zmierza świat” autor podkreśla, że
„gospodarka bez wartości jest jak życie
bez sensu”. Ekonomia bowiem to nauka
społeczna, to nauka o gospodarowaniu.
Po co ludzie gospodarują? Żeby zaspo
koić swoje potrzeby. Jeżeli zatem gospo
darka nie przekłada się na zaspokojenie
potrzeb ludzi, to powstaje pytanie: po
co takie gospodarowanie i gdzie jest
błąd? System gospodarczy powinien być
tak zorganizowany, żeby był popyt na
wytwarzane dobra, bo jeśli nie ma po
pytu, to po co produkować? Popyt zaś
tworzą masy, a nie niewielki odsetek lu
dzi najbogatszych. Tak jak w przypadku
każdego dobra, krańcowa użyteczność
pieniądza maleje. Osoby mało zarabia
jące każdą dodatkową złotówkę wydają
na bieżąco, sprzyja to koniunkturze go
spodarczej. Najbogatsi natomiast przede
wszystkim kupują dobra luksusowe, i to
nierzadko za granicą. Nierzadko też kie
rują dodatkowe środki nie na inwestycje
w sektorze realnym, tylko finansowym,
na inwestycje spekulacyjne.
Autorzy, których pani wymieniła,
krytykują system, którego sami
są częścią. Mało tego, odnieśli
w nim spektakularny sukces: Taleb,
Stiglitz, ponadto Michael Sandel,

Tomasz Sedlaczek. W dodatku
mają wielu krytyków, którzy
zarzucają im brak naukowości.

Można zarzucać tym bardzo znanym
naukowcom, że to, o czym piszą, nie
do końca przekłada się na praktykę. Ale
ich książki oferują coś cenniejszego niż
podręcznikową wiedzę. Na przykład
Michael Sandel w książce „Czego nie
można kupić za pieniądze” zadaje py
tanie: czy rodzice powinni płacić dzie
ciom za dobre wyniki w nauce? Jeżeli
dziecko uzna, że uczenie się to nie jest
inwestowanie w siebie, tylko robienie
komuś przysługi albo podporządko
wanie się czyimś rozkazom, to za każ
dą naukę będzie oczekiwało pieniędzy.
Motywacje materialne z czasem się
wyczerpią, a dziecko tym bardziej bę
dzie chciało robić coś innego, zamiast
się uczyć. Na książkę Sandela składa
ją się niezwykle prowokujące pytania,
zmuszające do pogłębionej refleksji.
Losy młodych ekonomistów mogą się
różnie potoczyć. Mogą nie znaleźć oni
miejsca w zawodzie, odkryć w sobie
nowe pasje lub odziedziczyć majątek
i rzucić pracę. Ostatecznie chodzi o to,
aby z dobrodziejstw gospodarki rynko
wej mądrze korzystać. Sprzyjają temu
lektury i wiedza. Nie wystarczy wiedza
wąska, specjalistyczna. Konieczne jest
sięganie do lektur z różnych dziedzin.
Dosadnie ujął to Wojciech Młynarski:

Jeśli za mało książek znasz
– to ci wychodzi na twarz.
Gdy nie wiesz, kim był J.S. Bach
– to spłaszcza ci czółka dach.
Zachęcam więc do lektur, zwłaszcza
lektur z księgarni PTE.
Rozmawiała: Iwona Dudzik
*http://www.pte.pl/72_Elzbieta_Maczynska.html
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Profesor Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego

Powrót
do równowagi
B

ardzo często narzekamy na demo
krację. Demokracja to jest właści
wie nieporządek. Czasami rodzi się
więc tęsknota za dyktaturą.
Przykładem oświeconej dyktatury
może być Singapur, który pod przy
wództwem Lee Kuan Yew z małego,
niepozornego miasta stał się fanta
styczną międzynarodową metropolią.
Mamy też przykłady dyktatur nie
oświeconych, które są nieprzewidy
walne i mogą sprowadzić na świat
wojnę nuklearną.
Co te przykłady mają wspólnego
z nierównowagą w gospodarce? Tak
że w gospodarce pojawia się pokusa,
aby problem nierównowagi rozwiązy
wać w sposób zgodny z zasadą oświe
conej dyktatury.
Na przykład w okresie centralnego
planowania za pomocą metod nauko
wych, ekonometrycznych, np. modeli
Oskara Langego, próbowano niwelo
wać wszelkiego rodzaju nierównowa
gi w gospodarce, a nawet nie dopusz
czać do ich powstania.
Jednak próba niedemokratycznego
czy też nierynkowego rozwiązywania
nierównowag gospodarczych spowo
dowała w praktyce tylko ich narasta
nie. W gospodarce socjalistycznej PRL
nie było swobodnie kształtujących się
cen, które są naturalnym mechani
zmem niwelowania nierównowag i sy
gnałem ostrzegawczym. A bez tego
sygnału ogień tlił się dalej, aż spalił się
cały ten dom, czyli polska gospodarka
w latach 80.
Na szczęście istnieją mechanizmy
rynkowe, które pozwalają nierówno
wagi niwelować.
Mechanizmy rynkowe rzeczywiście
są efektywne, ale w tym przypadku
gospodarka podlega bardzo poważ
nym wahaniom. W praktyce oznacza
to bezrobocie w okresie kryzysu i jego
zmniejszenie w okresie dobrej koniunk
tury, ale także narastanie inflacji.
Na szczęście dzięki takim ludziom
jak John Maynard Keynes oraz Milton
Friedman nauczyliśmy się świadomie
używać instrumentów polityki go
spodarczej, aby niwelować wahania
8

Nierównowagi
w gospodarce to temat
niemal filozoficzny.
Można powiedzieć,
że nierównowaga
w gospodarce,
podobnie jak
w społeczeństwie,
to stan normalny.
koniunktury gospodarczej i nie do
puszczać do tego, żeby nierównowagi
narastały bez żadnej próby przeciw
działania im ze strony władzy publicz
nej. Bo gdy napęcznieją, bańka pęknie
i nastąpi twarde lądowanie.
W latach 2007–2008 świat mógł
wpaść w znacznie większą depresję.
Nie wpadł dzięki skoordynowanym
działaniom wielu państw, które na to
nie pozwoliły. Było groźnie, bo w ciągu
kilku miesięcy handel międzynarodowy
skurczył się o ¼. I to tylko dlatego o ¼,
a nie o połowę albo o ¾, że pozwolono
upaść tylko jednemu bankowi – Leh
man Brothers. Następne już olbrzymim
kosztem uratowano.
Rację mają wszyscy ci, którzy prze
strzegają przed olbrzymimi konse
kwencjami długofalowymi zarówno
bodźca fiskalnego – czyli wydatków
państwa, które zastosowano w wielu
krajach – jak i ultrałagodnej polityki
pieniężnej, która na dłuższą metę bę
dzie miała negatywne skutki. Aby dłuż
sza meta w ogóle zaistniała, musi być
krótsza meta. To znaczy: żeby przeżyć
dziesięć lat, trzeba najpierw przeżyć
następny dzień. Świat zdecydował się
na ratowanie banków na posiedze
niu grupy G20, czyli liderów najwięk
szych państw świata, w Pittsburghu
w 2009 r. Gdyby nie zdecydowali i nie
ogłosili, że nie pozwolą upaść żadne
mu następnemu bankowi czy instytucji

finansowej o wielkim znaczeniu dla go
spodarki światowej, to – według mojej
oceny – żaden duży bank na świecie
nie przeżyłby kryzysu.
Pytanie, skąd się w ogóle wziął kry
zys, który wybuchł w 2008 roku? Otóż
z narastania przez wiele lat nierówno
wag, co władze, także międzynarodo
we, lekceważyły.
Pierwszą wielką nierównowagą, któ
ra powstała w ostatnich dekadach, jest
rozrost systemu finansowego, rozrost
banków. Dzisiaj gospodarka realna,
czyli produkcja, jest często mniej istot
na niż przesuwanie pieniędzy z jedne
go miejsca do drugiego.
Wielu ludzi jeszcze przed maturą my
śli: „Skończę studia na kierunku finanse
i bankowość i dostanę dobrze płatną
posadę w banku”. Mam dla państwa
wiadomość złą: w bankowości już nie
będzie tylu dobrych posad. Wiadomość
dobra jest taka, że to będzie z korzy
ścią dla całej reszty gospodarki. Warto
rozważyć np. studia politechniczne, po
których skończeniu także można być
fantastycznym menedżerem. Można
zostać świetnym ekonomistą po stu
diach inżynierskich, odwrotnie – nie.
Wracając do nierównowagi polega
jącej na nadmiernym wzroście sektora
finansowego. Co to oznaczało? Banki
udzielały coraz większej liczby kredy
tów, a społeczeństwo, gospodarstwa
domowe, państwa ponad miarę się
zadłużały.
Na szczęście Polska jest jednym
z najmniej zadłużonych krajów Euro
py. Skala nierównowag potencjalnych
u nas jest o wiele mniejsza niż w kra
jach Europy Zachodniej.
Jednak w skali międzynarodowej do
szło do wielkich nierównowag. Z jed
nej strony powstały kraje strukturalnie

Biuletyn PTE nr 3/2013 – numer specjalny

nadwyżkowe, a z drugiej strukturalnie
deficytowe. Strukturalnymi eksportera
mi na cały świat stały się Chiny, Niem
cy, Holandia. Państwa strukturalnie
deficytowe, czyli posiadające trwałe
deficyty handlowe na rachunku obro
tów bieżących, to Stany Zjednoczone
czy Hiszpania.
Największą nierównowagą w skali
świata jest ta na linii Stany Zjednoczo
ne–Chiny. Chińczycy za dużo ekspor
towali, Amerykanie za dużo importo
wali. Albo inaczej mówiąc, Chińczycy
oszczędzali za dużo, a Amerykanie za
mało. W efekcie Państwo Środka ma
dziś trzy biliony rezerw walutowych,
z czego większość to rezerwy deno
minowane w amerykańskich dolarach.
USA są dłużne Chinom połowę tej
kwoty, czyli mniej więcej 10–15% swo
jego PKB. Czy to coś złego?
Tak długo, jak te nierównowagi się
nie pogłębiają, nie ma problemu. Nie
wszyscy muszą mieć równy deficyt
handlowy. Chińczycy eksportują dużo,
bo w ten sposób nakręcają koniunktu
rę i modernizują kraj. Amerykanie im
portują z Chin towary, bo to zwiększa
konsumpcję i pozwala utrzymywać na
niskim poziomie płace większości spo
łeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych
jednym z problemów są narastające
nierównowagi dochodów. Niewielki
procent społeczeństwa bardzo szybko
się bogaci. Dolne 40% praktycznie od
kilkudziesięciu lat nie zanotowało żad
nego, nominalnego nawet, wzrostu
płac. Ale żyje się tam lepiej, ponieważ
towary taniały przez dziesiątki lat dzię
ki importowi z krajów tanich, przede
wszystkim z Chin.
Jednak nierównowaga nie może
trwać bez końca. W pewnym momen
cie nierównowagi wybuchły, bo każda
bańka w końcu pęka. Ta pękła mniej
więcej w 2007–2008 roku. Powstał pro
blem, jak te nierównowagi zniwelować.
Skoro podstawową nierównowagą był
rozrost sektora finansów, czyli długu,
to trzeba ten dług delewarować.
Delewarowanie oznacza zmniejsze
nie zadłużenia. Jeżeli gospodarstwo
domowe musi się zdelewarować, to
znaczy, że musi zwiększyć oszczęd
ności, a zmniejszyć konsumpcję. Dla
koniunktury gospodarczej delewaro
wanie oznacza zahamowanie. Skoro
musimy zmniejszać wydatki państwa,
to np. zamrażamy płace urzędni
ków. Ludzie mają mniej pieniędzy,
a w związku z tym towary nie mają
zbytu. I kryzys się przedłuża.
Najlepiej kiedy to rynek zmniejsza
zadłużenie z pomocą państwa. Na
rodowy Bank Polski, jak i inne banki
centralne, stara się pomóc gospodarce
zniwelować nierównowagi.

Najważniejszym instrumentem są
stopy procentowe ustalane przez Radę
Polityki Pieniężnej. Instrument ten nie
działa bardzo szybko, ale ma za zada
nie ograniczyć wahania koniunktury
gospodarczej. Kiedy gospodarka się
przegrzewa, to trzeba ją schładzać.
A kiedy zaczyna rosnąć szybciej, niż
sądzimy, niż powinna, bo np. ceny
nieruchomości zaczynają gwałtownie
rosnąć, wówczas ją schładzamy.
Kiedy
obserwujemy
gwałtowny
wzrost kredytu bankowego, czyli zadłu
żania się ludzi w bankach, wtedy bank
centralny powinien podwyższać stopy
procentowe, po to by kredyt był droż
szy, a nierównowaga narastała wolniej.
Musi hamować optymizm. Ale kiedy
wszyscy mają fatalne humory, wtedy
można znowu odrobinę poprawić na
stroje.
Wszystkie wymienione przeze mnie
zasady można przełożyć także na co
dzienne życie.
Po pierwsze, zysk wiąże się z ryzy
kiem, a w gospodarce nie ma nic za
darmo. Jeżeli ktoś kusi nas obietnicą
ponadprzeciętnego zysku, wiąże się to
na ogół z ponadprzeciętnym ryzykiem.
Co ważne, przed zawarciem transakcji
ryzyko jest zwykle słabo widoczne.
Jedna ze stron transakcji może wręcz
chcieć je ukryć. Jeśli więc ktoś propo
nuje nam ekstrainteres, to powinien
nam się natychmiast uruchomić alarm.
Bo nie ma ekstrainteresów, które się
nie wiążą z ekstraryzykiem. Znam ludzi
z tytułami naukowymi, którzy w latach
90., kiedy w Polsce rozwijała się giełda,
najpierw wiele zyskali, a potem stracili
absolutnie wszystko.
Także te osoby, które oddały
oszczędności Amber Gold, kuszone
były ponadprzeciętnym zyskiem i albo
nie miały świadomości dużego ryzyka,
albo myślały, że wszystkich przechy
trzą i zanim „piramida” upadnie, zdążą
wyciągnąć pieniądze.
Druga zasada zdroworozsądkowa:
kredyt nie jest dodatkowym źródłem
dochodu, tylko narzędziem umożliwia
jącym wcześniejsze skorzystanie z przy
szłego dochodu. Ale nie za darmo. Zło
tówka wydana dzisiaj kosztuje więcej niż
złotówka jutro. Jutro musimy bowiem
oddać złotówkę, odsetki i wszelkie po
zaodsetkowe koszty kredytu. Oznacza
to, że kredyt bierzemy wtedy, kiedy
jesteśmy pewni, że będziemy mogli
go spłacić. Lepiej nie spieszyć się z tym
i wziąć trochę mniejszy kredyt.
Po trzecie, kluczowy jest cel, na jaki
zaciągamy kredyt. Jeżeli zadłużamy się,
aby zainwestować w coś produktywne
go, np. w edukację, to możemy liczyć
na większe dochody w przyszłości. One
z kolei pozwolą nam nie tylko spłacić

kredyt, lecz także zwiększyć konsump
cję. Jeżeli kredyt przeznaczymy na bie
żącą konsumpcję, to przyjemność zaku
pów dzisiaj zostanie okupiona mniejszą
konsumpcją w przyszłości, kiedy bę
dziemy musieli spłacić dług.
Konieczność obniżenia wydatków
w przyszłości może być bolesna, jeśli
przyzwyczailiśmy się już do wyższe
go standardu życia na kredyt, podob
nie jak Grecy, Hiszpanie czy Francuzi,
i utrudni wyjście z kryzysu.
Z kolei Łotyszom, którzy przeżyli krót
ki okres fantastycznego rozkwitu w la
tach 2004–2007, podczas którego nie
zdążyli się przyzwyczaić do wysokiego
poziomu życia, łatwiej było zacisnąć
pasa. I stosunkowo szybko, chociaż ol
brzymim kosztem, pokonać kryzys.
Nie powinniśmy jednak brać z tych
krajów przykładu. Bo cóż to za mądrość
– najpierw wpaść w dołek, a potem
umorusanym z tego dołka się wygrze
bywać. Lepiej dołek ominąć i po prostu
iść równym krokiem do przodu.
Ekonomia jest w istocie nauką o ludz
kich zachowaniach, o psychologii. Jest
nauką bardzo niedoskonałą. Jest nauką
społeczną czerpiącą bardzo wiele z hi
storii, z analogii historycznych.
Ekonomiści lubią wszystko ubierać
w równania matematyczne, dzięki cze
mu można porządkować świat w spo
sób zdyscyplinowany, dający się opisać
formalnie. Ale tak naprawdę do modeli
trzeba mieć dystans i kierować się zdro
wym rozsądkiem.
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Olimpijczycy
pytają prezesa NBP

Patryk Gliwiński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu:
Francja wprowadziła bardzo wysokie podatki dla najbogatszych, co spowodowało
komiczną sytuację – przyjaźń Gérarda Depardieu z Władimirem Putinem. Czy jednak
opodatkowanie najbogatszych ma sens? A co z osobami, które mają
pieniądze w rajach podatkowych? „The Guardian” opublikował nazwiska 120 tysięcy takich osób. Czy rząd brytyjski może coś z tym zrobić?
Marek Belka: Ultrawysokie podat
ki to jest akt desperacji, a także
kalkulacji politycznej rządu fran
cuskiego. Czy to ma sens w zna
czeniu ekonomicznym? Nie, nie
ma sensu. Takich osób jak Gerard
Depardieu nie będzie wiele i to
nie będą wielkie kwoty. Natomiast
politycznie może to być popular
ne. Jeżeli to jest koszt, który Fran
cja musi ponieść, żeby francuskie
społeczeństwo zgodziło się na
rzeczywiste zaciśnięcie pasa, to

jest on konieczny. Ale nie chciałbym być na miejscu
francuskich decydentów, bo, jak mówiłem, to akt de
speracji.
Jeżeli chodzi o raje podatkowe, to jest zupełnie inna
sytuacja. Ludzie nie uciekają do nich z powodu zbyt
wysokich podatków. Dla określonych osób każdy po
datek będzie za wysoki. W Polsce podatek wynosi 19%
i też jest dla niektórych za wysoki. Łobuzów, którzy nie
płacą, ścigałbym na końcu świata. Najlepsi w tym są
Amerykanie. Każdy, kto jest obywatelem amerykańskim
albo ma zieloną kartę, musi płacić podatki w Stanach
Zjednoczonych. Zostanie złapany, czy to w Liechtenste
inie, Szwajcarii, czy Luksemburgu. Nie ma zmiłuj.

ólnokształcące
Michał Wiśniewski, I Liceum Og
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Beata Jarosz, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Praca na giełdzie
daje satysfakcję
P

ierwsza sesja na GPW odbyła się
16 kwietnia 1991 r., a na giełdzie
notowanych było wtedy tylko pięć
spółek. Wszystko to działo się w ów
czesnej siedzibie GPW, w dawnym
budynku KC PZPR. Takie były początki
obecnej Giełdy Papierów Wartościo
wych w Warszawie, która dziś jest
najsilniejszą giełdą w regionie i sama
posiada status spółki publicznej (akcje
GPW są notowane na stołecznym par
kiecie od listopada 2010 r.). Przy okazji
warto wspomnieć, że pierwsza giełda
w Warszawie powstała w 1817 r. i dzia
łała do września 1939 r., czyli do wybu
chu II wojny światowej.
Obecnie GPW to nie tylko rynek akcji.
To również rynek obligacji, instrumen
tów pochodnych, a także rynek obrotu
energią i gazem, który prowadzimy w ra
mach naszej spółki zależnej TGE. Od kilku
lat dynamicznie rozwija się rynek New
Connect stworzony z myślą o małych, ale
dynamicznych przedsiębiorstwach. Małe
firmy, które w sumie generują blisko 50%
polskiego produktu krajowego brutto,
często mają trudności w pozyskaniu ka
pitału na rozwój i inwestycje, co wynika
m.in. ze stosunkowo krótkiej historii ich
działalności i związanego z tym ryzyka.
Często są to spółki innowacyjne. Dla nich
właśnie szansą na pozyskanie finanso
wania jest rynek NewConnect.
Kilka lat temu giełda uruchomiła ry
nek Catalyst ukierunkowany na obliga
cje i inne papiery dłużne. Wcześniej nie
mieliśmy w Polsce publicznego rynku
długu, istniał jedynie rynek międzyban
kowy. Na Catalyst pojawiają się papiery
spółek już notowanych na giełdzie, ale
również i takich, dla których pierwsze
spotkanie z giełdą odbywa się poprzez
emisję obligacji.

Pierwsza sesja
na Giełdzie Papierów
Wartościowych odbyła
się w 1991 r. Jeszcze rok
wcześniej GPW była
dopiero w fazie planów.
Trudno uwierzyć, że
ta instytucja powstała
tak szybko i rozpoczęła
działalność zaledwie
w ciągu paru miesięcy,
między listopadem
a kwietniem.
Kiedy powstawała GPW, najsilniej
szym parkietem w Europie Środkowej
i Wschodniej była giełda wiedeńska.
W tej chwili zarówno pod względem
kapitalizacji (wartości rynkowej noto
wanych spółek), wartości obrotów, jak
i pod względem liczby nowych spółek
wchodzących na giełdę to Warszawa
jest numerem jeden w regionie. W za
kresie IPO (initial public offering), czyli
liczby debiutów, od lat jesteśmy w gro
nie liderów w całej Europie. W 2012 r.
powitaliśmy na warszawskim parkiecie
ponad 100 nowych spółek.
Giełda warszawska nie jest już giełdą
lokalną – blisko 50% obrotów generują
inwestorzy zagraniczni, m.in. z Wielkiej
Brytanii czy USA. Globalne banki i in
stytucje finansowe inwestują również
tutaj, w Warszawie.
Przed nami jednak wciąż dużo no
wych wyzwań. W tym roku wprowa
dziliśmy bardzo nowoczesny system
transakcyjny UTP. Wdrożenie było

udane, ale teraz intensywnie pracuje
my nad tym, aby w pełni wykorzystać
możliwości tego systemu. W dłuższej
perspektywie powinno się to przeło
żyć na zwiększenie obrotów na GPW
i poprawę płynności. Giełda w Warsza
wie jest otwarta na nowe oferty. W tej
chwili prowadzimy rozmowy z giełdą
wiedeńską o możliwościach nawiąza
nia współpracy. Obserwujemy również
trendy w zakresie współpracy i konsoli
dacji giełd na świecie.
Giełda Papierów Wartościowych to
instytucja bardzo nowoczesna i kon
kurencyjna, to marka coraz bardziej
licząca się na mapie Europy. Wielu
młodych ludzi biorących dzisiaj udział
w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
w przyszłości może myśleć o GPW
jako potencjalnym miejscu pracy. Kie
dy rozpoczynałam swoją przygodę
z giełdą, znalazłam się w gronie szczę
ściarzy, ponieważ mogłam brać udział
w tworzeniu fundamentów rynku ka
pitałowego w Polsce. To było i wciąż
jest fascynujące. Kiedy uczestniczyłam
w otwarciu giełdy, nie sądziłam, że
zwiążę się z nią i rynkiem kapitałowym
na ponad 20 lat.
Życzę i wam, aby praca nie stanowi
ła dla was wyłącznie obowiązku, ale
przede wszystkim dawała wiele sa
tysfakcji – żebyście tworzyli wartości,
z których można i należy być dumnym.
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Olimpijczycy
zadają pytania prezes GPW

Jakub Stasik, IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie:

Toczy się teraz debata na temat otwartych funduszy emerytalnych.
Czy giełda ma jakiś plan awaryjny, co zrobi w wypadku, gdyby OFE
zostały zlikwidowane i kapitał odpłynął z giełdy?
Beata Jarosz, GPW: Fundusze emerytalne są jed
nym z ważnych inwestorów na Giełdzie Papierów
Wartościowych. Ich udział w kapitalizacji GPW jest
na poziomie ok. 18%, a udział w obrotach to ok.
6%. Aktywność funduszy jest z pewnością widocz
na na tzw. rynku pierwotnym. OFE zapewniają
kapitał dla IPO, a ich decyzjami sugerują się też
inwestorzy indywidualni. Otwarte fundusze eme
rytalne inwestują długoterminowo, wpływając na
stabilizację rynku.
Musimy pamiętać, że krajobraz na rynku kapi
tałowym ulega ciągłym zmianom i dlatego stale
staramy się pozyskiwać nowych inwestorów. Nie
jest to łatwe zadanie, ale już od dłuższego czasu
aktywnie zachęcamy zagranicznych brokerów do
wejścia na polski rynek, a wraz z nimi pojawiają się
nowi inwestorzy. Cały czas inwestujemy w infra
strukturę technologiczną, czego przykładem jest
wspomniana przeze mnie wymiana systemu trans

akcyjnego na UTP. Jego wysokie parametry tech
niczne umożliwiają nowe techniki handlu, takie
jak HFT (high-frequency trading – handel wysokich
częstotliwości) czy handel algorytmiczny. Liczymy,
że te możliwości również przyciągną nowy typ in
westorów na warszawski parkiet.

Marcin Wroński, LXIV Liceum Og
ólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszaw
ie:

Jak pani ocenia poziom wiedzy
Polaków na temat Giełdy Papieró
w
Wartościowych, czy jest on zad
owalający, czy może po 20 latach
działalności jest w tej dziedzinie
ciągle wiele do zrobienia?
Beata Jarosz, GPW: Na co dzie
ń uczest
niczymy w konferencjach
z udziałem
osób, które mają dużą wiedzę
o rynku ka
pitałowym, ale bardzo częs
to podczas
spotkań prywatnych zderzamy
się z nie
wiedzą na temat rynku kapi
tałowego
i samej giełdy.
Dlatego cały czas edukujemy,
to część
naszej misji. Organizujemy kon
ferencje,
prowadzimy szkolenia i warszta
ty. Na na
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szej stronie internetowej zamieszc
zamy dużo
informacji, m.in. na temat zasa
d funkcjono
wania giełdy i sposobów inwe
stowania. Co
roku organizujemy dni otwarte
, populary
zujemy książki na temat inwestyc
ji i rynków
kapitałowych. Dbamy, aby wied
za na temat
rynku kapitałowego pojawiała
się na wyż
szych uczelniach. Również w szko
łach, przy
współpracy z różnymi fundacjami,
podejmu
jemy działania edukacyjne.
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objęciu prezesury prze
z
pr
ez
esa
Adama Maciejewskie
go?

Beata Jarosz, GPW:
Wpro
wadzenie systemu UT
P, jedne
go z najnowocześniejs
zych na
świecie, odbyło się
zgodnie
z planem i było dużym
sukce
sem całego rynku kap
itałowe
go. Nie tylko giełda mu
siała się
przygotować do pracy
z no
wym systemem transa
kcyjnym,
Krajowy Depozyt Pap
ierów Wartościowych
i brokerzy również. Mo
gliśmy działać jeszcze
jakiś czas w starym sys
temie, świadomi jego

ograniczeń, m.in. związ
anych z rodzajem in
strumentów finansow
ych, które planujemy
wprowadzać, i z wyma
ganiami inwestorów,
którzy działają na bar
dziej rozwiniętych ryn

kach. To oni w rozmo
wach wskazywali, że
aby przyciągnąć nowe
kategorie inwestorów,
musimy dysponować
nowocześniejszym sys

temem. Jednak UTP w
tej chwili nie wykorzy
stuje jeszcze 100%
swojej funkcjonalnośc
i.
Teraz pracujemy nad wp
rowadzeniem do ob
rotu nowych instrume
ntów i nad pełnym wy

korzystaniem jego tec
hnicznych możliwości.

Aleksander Pawlak, III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej w Gdyni:

W kontekście przyciągania inwestorów i rynku Catalyst
– czy Giełda Papierów Wartościowych w jakiś sposób
wspomagała ostatnio głośną kampanię Orlenu?
Beata Jarosz, GPW: Od samego
początku kibicowaliśmy ofercie ob
ligacji PKN Orlen skierowanej do in
westorów indywidualnych. Ta spółka
od wielu lat jest naszym emitentem –
jej akcje notowane są na rynku głów
nym GPW. Od niedawna obecna jest
także na rynku obligacji Catalyst.
Obecność spółki na dwóch rynkach

daje inwestorom możliwość zdy
wersyfikowania swoich portfeli pod
względem ryzyka inwestycyjnego.
Catalyst to rynek publiczny i każda
spółka, która debiutuje na nim, jest
zobowiązana do odpowiedniego
raportowania, tj. przekazywania wy
maganych informacji do publicznej
wiadomości.

ólnokształcące
Marcin Ciesielski, III Liceum Og
:
yni
Gd
w
im. Marynarki Wojennej

się na informację,
Pani prezes, ostatnio natknąłem
owanie indeksu
że zarząd giełdy rozważał zlikwid
i WIG30.
WIG20 i podzielenie go na WIG5
Giełdy Papierów
Jakie byłyby konsekwencje dla
doszło?
Wartościowych, gdyby do tego
trwa
Beata Jarosz, GPW: Cały czas
ntual
ją konsultacje na temat ewe
ch.
nych zmian w indeksach giełdowy
30
Rozważane wprowadzenie WIG
ek
spół
ę
liczb
ć
kszy
pozwoliłoby zwię
m,
w najważniejszym indeksie giełdowy
firm.
tzw. blue chip index, o kolejne 10
u
Wiele instytucji finansowych – fund

jne
sze emerytalne, fundusze inwestycy

spół
w
stkim
wszy
– inwestuje przede
by
rzyło
stwo
To
ksu.
inde
go
takie
ki z
i ko
szansę na zwiększenie płynnośc
ym
tywn
pozy
by
było
i
kom
spół
m
lejny
rzez
pop
.
m.in
y,
bodźcem dla giełd
jnych
zwiększenie zainteresowania kole
h.
znyc
anic
zagr
inwestorów, również
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Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki

Jesteście
nadzieją
gospodarki

B

ardzo doceniam osiągnięcia
uczestników XXVI edycji Olim
piady Wiedzy Ekonomicznej. Swo
ją ciężką pracą podczas kolejnych
eliminacji udowodniliście, że do
skonale orientujecie się w trudnym
świecie zagadnień gospodarczych.
Znaczącą rolę w waszym wycho
waniu – młodego pokolenia eko
nomistów – odegrali wychowawcy
i nauczyciele. Cieszy mnie zwłasz
cza fakt, że nie tylko uczniowie pre
zentują wysoki poziom, ale również
pedagodzy są doskonale przygoto
wani i zaangażowani w wypełnia
nie swoich obowiązków.
W tym miejscu chciałbym zachę
cić laureatów Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej do pogłębiania swo
jej wiedzy i czynnego uczestnic

W pełnej wyzwań
i konkurencji światowej
gospodarce naszą
kluczową przewagą jest
kapitał ludzki i młode,
zdolne pokolenie odnoszące
sukcesy na wszystkich
szczeblach edukacji.
twa w życiu gospodarczym nasze
go kraju. Przy Ministrze Gospodarki
pracują różne zespoły doradcze.
Zapraszam was do udziału w ich
obradach i wspólnej dyskusji na te
mat nowych i skutecznych rozwią
zań w gospodarce.

Przypomnę, że nagrodą dla lau
reatów jest indeks najlepszych
uczelni ekonomicznych w kraju.
Zachęcam do przemyślanego wy
boru studiów, po ukończeniu któ
rych szansa na znalezienie pracy
zdecydowanie wzrasta. Ciekawą
alternatywą jest stworzenie sobie
własnego miejsca pracy. Nie cze
kajcie, aż państwo, w ramach swo
jej polityki społecznej, przedstawi
wam plan na życie. Pokażcie, że
jesteście nowoczesnymi obywate
lami, którzy sami budują własne
miejsce w społeczeństwie. Jest to
szczególnie ważne w czasach, któ
re z jednej strony – są trudne, ale
z drugiej strony – ciekawe, zaskaku
jące, pełne wyzwań i szans. Jeste
ście nadzieją naszej gospodarki!

Pytanie do premiera
Zuzanna Ajchel, XXVI
I Liceum Ogólno

kształcące im. T. Czac
Dziś odbędzie się inau
kiego w Warszawie:
guracyjne posiedzen
ie
Ko
m
ite
tu
Myśli Strategicznej, kt
Gospodarczej
óry ma zająć się najw
aż
ni
ej
sz
ym
i dla rozwoju
naszego kraju gałęzia
mi gospodarki. Jakie
pr
ob
le
m
y
poruszy podczas
pierwszych spotkań?

Wicepremier, minister
gospodarki Janusz
Piechociński: Otwart
a debata w ramach
Komitetu Gospodarcze
j Myśli Strategicznej
(KGMS) ma pomóc prz
ede wszystkim usta
lić priorytety dla polsk
iej gospodarki, która
w jak najlepszy sposób
ma służyć ludziom.
Wspólnie z największ
ymi naukowymi au
torytetami oraz przeds
iębiorcami, którzy
zasiadają w KGMS, chc
emy pochylić się m.in.
nad wyznaczeniem no
wych, perspektywiczny
ch kierun
ków polityki gospodar
czej. Zależy nam także
na zdefinio
waniu przyszłościowy
ch sektorów gospodar
ki o dużym
potencjale inwestycyjny
m oraz ocenie skutkó
w wprowa
dzanych programów i
przepisów prawa.
14

Wspólnie poszukamy
również odpowiedzi na
pytanie,
jakie tendencje będą do
minowały zarówno w
światowej,
jak i polskiej gospoda
rce za kilkadziesiąt lat
. Polska musi
bowiem znaleźć właści
we dla siebie miejsce
na świato
wych rynkach oraz ust
alić priorytety w rywaliz
acji o pra
cę, energię i jakość życ
ia.
Rolą Komitetu będzie
również współdziałanie
w sze
rokiej przestrzeni public
znej. Debata makroeko
nomicz
na nie może zamykać
się jedynie w kręgach
fachowców,
powinna być zrozumiała
dla wszystkich. Dlateg
o sądzę,
że doskonałym pomy
słem byłoby włączenie
do naszej
dyskusji także młodego
pokolenia, w tym lau
reatów
Olimpiady Wiedzy Eko
nomicznej.
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Grzegorz Wałęga, sekretarz naukowy Komitetu Głównego OWE

Jest jeden

taki szczególny dzień…
w każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nadchodzi ten moment.
Czekają na niego wszyscy. Dla laureatów stanowi on zwieńczenie
wysiłków i godzin spędzonych przez nich na nauce, dla organizatorów jest
to ostatni element całorocznych starań, aby zawody przebiegły sprawnie,
natomiast mecenasi i partnerzy mogą teraz poczuć, jak ważne jest
udzielone przez nich wsparcie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 17 czerwca 2013 r.

T

ym szczególnym dniem jest oczywi
ście uroczyste zakończenie Olimpia
dy Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku
odbyło się ono 17 czerwca. Podobnie
jak w roku ubiegłym laureaci, opieku
nowie naukowi, a także władze Pol
skiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz członkowie Komitetu Głównego
Olimpiady zostali przyjęci przez wice
premiera, ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego. O randze wydarzenia
niech świadczy fakt, że w uroczysto
ści wzięli także udział: sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Tadeusz Sławecki, członek Zarządu
Narodowego Banku Polskiego Euge
niusz Gatnar oraz zastępca dyrektora
Departamentu Edukacji i Wydawnictw
NBP Zbigniew Augustynowicz. Trudno

się zatem nie zgodzić ze stwierdze
niem, że edukacja ekonomiczna mło
dzieży jest przedmiotem szczególnej
troski władz państwowych, banku
centralnego oraz szerokiego grona
mecenasów i partnerów Olimpiady.
Na spotkaniu, oprócz podsumowa
nia mijającej edycji zawodów i dys
kusji z wicepremierem o bieżących
wydarzeniach gospodarczych w kraju
i na świecie, jak zawsze przewidziano
wręczenie nagród.
Główną nagrodę – tradycyjnie już
– ufundował wicepremier, minister
gospodarki Janusz Piechociński. Zwy
cięzca XXVI Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej Jakub Stasik otrzymał nagro
dę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.
Do tej kwoty 3 tys. zł dorzuciła pre

B. Jarosz, wiceprezes Giełdy Papierów

Wartościowych

zes Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego. Do drugiej z kolei na liście
laureatów – Zuzanny Ajchel – trafiło
8 tys. zł, natomiast Krzysztof Sikorski,
który w tym roku zajął trzecie miejsce,
musiał zadowolić się „tylko” 7 tys. zł.
Do laureatów, którzy zajęli dalsze
miejsca, trafiły nagrody pieniężne
o zróżnicowanej wysokości: 3 tys. zł (IV
i V lokata), 2,5 tys. zł (VI i VII lokata),
2 tys. zł (VIII–XII lokata), 1,5 tys. zł (XIII
i XIV lokata), a dla pozostałych laure
atów po 1 tys. zł (XV–XXVI lokata).
Wśród szerokiego grona mecenasów,
którzy ufundowali nagrody, wymienić
należy: Fundację BRE Banku, Polską
Izbę Ubezpieczeń, Biuro Informacji
Kredytowej, Stowarzyszenie Zbiorowe
go Zarządzania Prawami Autorskimi

J. Piechociński – wicepr
em
T. Sławecki – wiceminis ier
ter
edukacji narodowej
S. Owsiak – przewodni
czący
KG OWE
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Twórców Dzieł Naukowych i Tech
nicznych KOPIPOL oraz Stowarzy
szenie Księgowych w Polsce.
Ponadto dla wszystkich trzydzie
stu laureatów przewidziano nagrody
rzeczowe. Wśród nich najważniejsze
to, ufundowane przez Narodowy
Bank Polski, wysokiej klasy laptopy
wraz z oprogramowaniem. Najwięk
sze wydawnictwa (Polskie Wydaw
nictwo Ekonomiczne, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Wydawnictwo C.H.
Beck i Instytut Misesa) sprezentowały
laureatom książki o tematyce ekono
micznej, a Biuro Informatyki Stosowa
nej Format przekazało pakiet progra
mów edukacyjnych. Tak zaopatrzeni
laureaci z powodzeniem mogą dalej
rozwijać swoje ekonomiczne pasje
i pogłębiać wiedzę. Dwóch laureatów
będzie też miało możliwość wyjazdu
na seminarium naukowe do Vlotho
w Niemczech, gdzie nie tylko podszli
fują język, ale i pogłębią wiedzę na te
mat społecznej gospodarki rynkowej
i integracji europejskiej.
Warto też przypomnieć, że w zasa
dzie laureaci i finaliści są już wygrani
w momencie zakwalifikowania się do
zawodów III stopnia (centralnych).
Każdy z nich ma indeks w kieszeni –
większość uczelni wyższych w Polsce
stosuje dla nich preferencje w ubie
ganiu się o przyjęcia na studia na kie
runkach nie tylko związanych z eko
nomią, finansami i zarządzeniem.
Dodatkowo
uczniowie
szkół
o profilu zawodowym zwolnieni są
z części pisemnej egzaminu potwier
dzającego kwalifikacje w zawodzie
technik ekonomista, technik handlo
wiec, technik administracji i technik
rachunkowości. Od roku szkolnego
2013/2014 będzie to także technik
organizacji reklamy.
Oczywiście nie można zapomnieć
o opiekunach naukowych, którzy czę
sto nie szczędzą laureatom ani czasu,
ani wysiłków. Dzięki wsparciu Narodo
wego Banku Polskiego, ci z nich, któ
rzy mogą pochwalić się laureatami w
ostatnich trzech edycjach zawodów,
otrzymali nagrody specjalne „Za po
pularyzację wiedzy ekonomicznej oraz
wyróżniającą opiekę naukową nad
uczestnikami Olimpiady Wiedzy Eko
nomicznej” w postaci nowoczesnych
komputerów przenośnych (4 osoby).

Pozostałych
nauczycieli
uhonorowano nagrodami
pieniężnymi w wysoko
ści od 800 zł do 1000 zł.
Nie byłoby to możliwe bez
wsparcia udzielonego przez
Ministerstwo Edukacji Na
rodowej, Polską Izbę Ubez
pieczeń i Stowarzyszenie
KOPIPOL. Wiedzy nigdy nie
E. Gatnar, członek
Jakub Stasik
Zarządu NBP
za wiele, więc na dokładkę
opiekunowie naukowi otrzy
mali komplety książek eko
nomicznych od Wydawnictwa C.H.
Beck, Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego oraz Wydawnictwa Na
ukowego PWN, które na pewno po
mogą im w pracy z młodzieżą w ko
lejnych edycjach Olimpiady.
Dla najlepszych szkół w XXVI Olim
piadzie Wiedzy Ekonomicznej – III Li
ceum Ogólnokształcącego im. Ma
rynarki Wojennej RP w Gdyni oraz
IX Liceum Ogólnokształcącego im.
K. Hoffmanowej w Warszawie – prze
Laureaci w Ministerstw
widziano pamiątkowe dyplomy.
ie Gospodarki
Nagrody finansowe i rzeczowe,
których łączna wartość w bieżącej
edycji wyniosła prawie 190 tys. zł,
to jednak nie wszystko. Swoistym
wyróżnieniem dla laureatów Olim
piady Wiedzy Ekonomicznej jest
możliwość odwiedzenia najważniej
szych instytucji w Polsce. W kwietniu
br. spotkali się z prezesem Narodo
wego Banku Polskiego prof. dr hab.
Markiem Belką. W czerwcu, oprócz
Ministerstwa Gospodarki odwiedzili
także Giełdę Papierów Wartościo
wych w Warszawie – serce polskie
go i środkowoeuropejskiego rynku
Wicepremier Janusz Piechociński z laureatami
kapitałowego. Okazja, by spotkać się
i porozmawiać z członkiem Zarządu
GPW oraz zwiedzić salę notowań,
nie zdarza się codziennie.
Mamy nadzieję, że te spotkania
będą dla laureatów Olimpiady symp
tomatyczne. Możliwe, że większość
z nich po ukończeniu studiów wróci
do wspomnianych powyżej instytu
cji. Jednak wtedy wystąpią już w zu
pełnie i innej roli – okażą się wysokiej
klasy specjalistami, którzy stawiając
czoła największym wyzwaniom,
będą służyć polskiej gospodarce. Dla
nas, organizatorów Olimpiady Wie
dzy Ekonomicznej, będzie to naj
Od lewej: Mariola Rozmus , dyrektor ds. edytorskich PWE,,
PWE; Dorota Ostrowska-Furmanek, wydawca, Wydawnictwo
większe wyróżnienie i duma.
Białej
C.H. Beck; Marcin Gut, nauczyciel z Bielska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 17 czerwca 2013 r.
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Magdalena Żmiejko, nauczycielka przedsiębiorczości z I LO w Białymstoku

Współpraca,

a nie wyścig szczurów
– czyli jak uczyć, aby mieć sukces

P

odstawowe sprawy w drodze do
sukcesu na olimpiadzie to we
wnętrzna potrzeba ucznia i przeko
nanie, że chce aktywnie wziąć udział
w takim wyzwaniu.
Oczywiście nauczyciel pełni zna
czącą rolę. Po pierwsze, czasami
trzeba pomóc młodemu człowieko
wi wyciągnąć tę jego nieśmiałą chęć
wzięcia udziału w olimpiadzie spod
sterty kompleksów i niepewności,
po drugie, już od samego początku
towarzyszyć mu w przygotowaniach,
po trzecie, wspierać go duchowo,
motywować i nieustannie wzmacniać
jego poczucie własnej wartości jako
uczestnika olimpiady.
Rekrutacja do olimpiad przedmio
towych z mojej dziedziny (podstawy
przedsiębiorczości) rozpoczyna się
wraz z pierwszą lekcją przedsiębior
czości. Opowiadam wtedy młodym
ludziom, w jaki sposób mogą się roz
wijać, biorąc udział w olimpiadach,
oraz co mogą zyskać, zostając laure
atami czy finalistami. Dzisiejsza mło
dzież jest dosyć interesowna i często
wygranie indeksu (czyli święty spokój
do końca liceum) lub rzeczy mate
rialnych jest dla niej większym moty
watorem niż poszerzanie wiedzy czy
samorozwój.
Kiedy zbierze się już grupa chęt
nych, rozplanowujemy pracę tak, aby
przed każdym kolejnym etapem zdą
żyć z przygotowaniem się. Kilka lat
temu narzuciłam zasadę pracy ze mną
w grupie olimpijskiej: współpracuje
my ze sobą na każdym etapie przy
gotowań poprzez podział obowiąz
ków (przeczytanie i zaprezentowanie
określonej książki czy przygotowanie
jakiegoś założenia). Nie ma wyścigu
szczurów w grupie czy indywidual
nego przygotowywania się. Dlacze
go akurat takie zasady? Ponieważ
uważam, że na rywalizację przyjdzie
czas w momencie pisania olimpiady,
poza tym uczniowie uczą się praco
wać w zespole, być odpowiedzial
nymi za ważne sprawy. Jest jeszcze
pragmatyczny powód organizacyjny:
w sytuacji kiedy w dwóch czy trzech

Są lata, kiedy do
olimpiady przygotowuje
się kilka osób, a są
i takie, gdy nie
przygotowuje się nikt.
Nie ma jednak sensu
nikogo zmuszać do
startu w olimpiadzie,
jeśli nie ma na to
ochoty – z niewolnika
nie ma robotnika.
olimpiadach przedmiotowych bierze
udział w porywach do kilkudziesięciu
uczniów, nie byłabym w stanie z każ
dym z nich pracować indywidualnie
– przynajmniej na początku, w pierw
szych etapach olimpiady.
Przygotowania przebiegają różnie,
w zależności od możliwości uczniów.
Są lata, kiedy przy moim wsparciu
stanowią świetną grupę wzajemnego
samokształcenia się, wtedy udostęp
niam im wszelkiego rodzaju mate
riały, książki, które są im niezbędne,
i dbam o to, żeby spotkania olimpij
skie nie przerodziły się w towarzyskie.
Są jednak takie lata, kiedy przeważnie
stoję przy tablicy i w formie wykładu
przedstawiam poszczególne zagad
nienia. Jest to jednak o wiele mniej
efektywne niż praca grupowa.
W dobie IT nie bez znaczenia jest
komunikacja zdalna, z roku na rok
uzupełniana baza wiedzy w formie
forum olimpijskiego, ale również za
mknięta grupa na Facebooku służąca
bieżącej komunikacji.
Ważnym aspektem przygotowań do
olimpiady jest stosunek innych nauczy
cieli i dyrekcji do uczniów. Zdarzają się
prawdziwe wojny o to, żeby mogli się
spokojnie przygotowywać, nienękani
klasówkami czy odpytywaniem z in

nych przedmiotów. Na szczęście dy
rekcja przyjęła kilka lat temu założenie
i stara się pilnować, aby nauczyciele
stanowili jednolity front wspierający
wszystkich olimpijczyków, niezależnie
od tego, z jakiego przedmiotu stara
ją się zdobyć tytuł laureata. I moim
zadaniem jest też pilnowanie stoso
wania powyższej zasady, ale również
uświadamiania młodym ludziom, że
nie mogą sobie pozwolić na duże za
ległości. A w związku z tym pomagam
im tak rozplanować czas, aby mogli
pogodzić olimpiadę z przedmiotami
najważniejszymi w ich profilu. Często
wtedy się okazuje, że w życiu młodego
człowieka znajduje się czas na wiele
różnych działań, na które – wydawa
łoby się – nie miał wcześniej czasu.
Została jeszcze kwestia moich od
czuć i emocji. Teraz już mogę powie
dzieć, że nauczyłam się nie angażo
wać bardzo w indywidualne relacje
z olimpijczykami, ponieważ koszto
wało mnie to bardzo dużo nerwów
i emocji. Kiedyś przeżywałam niepo
wodzenia każdego ucznia jak swoją
osobistą porażkę. Dzisiaj koncentruję
się na wsparciu grupowym, dzięki
czemu mogę być bardziej obiektywna
i towarzyszę, a nie uczestniczę, w za
wodach. Największą satysfakcję spra
wia oczywiście sukces podopieczne
go, radość z tego, że się sprawdził, że
mu się udało, że jest z siebie dumny
i w końcu docenił sam siebie.
I na koniec jedna bardzo ważna kwe
stia – w moim odczuciu najważniejsze
jest wyzbycie się strachu przed tym, że
olimpijczyk przerośnie mistrza. To na
turalna konsekwencja tego, że uczeń
jest w stanie skupić się na jednej rze
czy – przygotowaniach – a nauczyciel
tak interdyscyplinarnego przedmiotu,
jakim jest przedsiębiorczość, musi być
na bieżąco z wieloma dziedzinami
i siłą rzeczy w wielu tematach nie jest
w stanie być ekspertem.
Praca z olimpijczykami to ciekawa
przygoda, obfitująca w różne emocje
i sytuacje, często nieprzewidywalne.
Ta przygoda daje jednak nauczycielo
wi poczucie satysfakcji i spełnienia.
17
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W drodze na szczyt…
czyli kalendarium
xxvi Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej

3
Lublin, 11 stycznia 201

r. – zawody okręgowe

Przemysław
okręgowyc Macholak, lider zawod
h
ów
górska Palm w Zielonej Górze. Ziel
onoiarnia, 7 czer
wca 2013 r.

Warszawa, 11
– zawody okrę stycznia 2013 r.
gowe
Myśl przewodnia XXVI edycji Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej to „Nierównowagi
w gospodarce. Przyczyny i skutki”. Wy
bornie wpisuje się ona w aktualne wyda
rzenia w Polsce i na świecie. W zasadzie te
mat ten można potraktować jako bardziej
uniwersalny – występowanie nierównowa
gi jest przecież nieodłączną częścią każdej
działalności (nie tylko gospodarczej). W biz
nesie, nauce i życiu prywatnym nie można
dopuścić do nadmiernego rozchwiania.
Moment nieuwagi może dużo kosztować
(także podczas olimpiady). A zatem pełna
koncentracja i… do dzieła!
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30 września 2012 r.
Wszyscy już gotowi: 16 woje
wództw, 316 powiatów, 860 szkół
ponadgimnazjalnych. Na star
cie 14 250 młodych, zdolnych
ludzi, którzy chcą sprawdzić swoją
wiedzę i umiejętności. Tych, którym
marzy się osiągnięcie szczytu, czeka
wiele nauki oraz lekcja wytrwałości.

Pierwsze podejście.
Warto zacząć naukę, bo bez wysiłku nie
ma co liczyć na dobry rezultat. Sposobów
przygotowań jest wiele – książki, czasopi
sma lub zasoby internetowe. Każdy znaj
dzie satysfakcjonujące go rozwiązanie.
Nie zapominajmy też o nauczycielach,
którzy służą radą i pomogą skonsulto
wać wątpliwości. Dla przygotowujących
się do zawodów uruchamiamy quiz na
Facebooku umożliwiający rozwiązywanie
pytań testowych z po
przednich edycji.

Obóz I, godz. 9.00
Uczestnicy docierają na miejsce w je
sienny poranek 7 listopada 2012 r. Tu
trzeba zmierzyć się z zestawem pytań
z zawodów szkolnych. Tym razem or
ganizatorzy OWE przygotowali chyba
łatwe zadania...
Oczywiście nie wszyscy uczestnicy są
w stanie wytrzymać wysokie tempo, więc
w kolejnych etapach ktoś musi zostać
z tyłu. Niektórzy gładko, a inni z lekką za
dyszką i czołem zroszonym potem rusza
ją w dalszą drogę. Do II etapu zawodów
zakwalifikowanych zostało ponad tysiąc
osób z 346 szkół.

Uczestnicy są już w obozie II.
Ten fragment trasy jest bardziej wyma
gający niż poprzedni, a i rywale bar
dziej doświadczeni. 11 stycznia 2013 r.
o godz. 11.00 w 17 komitetach okręgo
wych uczestnicy przystępują do zawo
dów okręgowych.
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Zmagania olimpijskie przypominają po części wycieczkę górską.
Droga na szczyt jest niełatwa, a wędrówka wyczerpująca.
Wielu w jej trakcie przeżywa chwile zwątpienia. Każdy jednak
marzy o zdobyciu wierzchołka jako pierwszy. Wszak to nie tylko
prestiż i splendor, lecz także wartościowe nagrody!
Jakub Stasik,
zwycięzca XXVI OWE

2013 r., od lewej:
Jachranka, 7 kwietnia
Ajchel, Krzysztof
a
ann
Zuz
sik,
Jakub Sta
Sikorski

Palmiarnia
Zielonogór
sk
– 7 czerwca a
2013 r.

Dotarliśmy do Jachranki
nad Zalewem Zegrzyńskim.
Choć to miejsce zazwyczaj wczesną wio
sną jest urokliwe, w tym roku pogoda nie
rozpieszcza. W sobotę z samego rana sto
tęgich głów mierzy się najpierw z częścią
pisemną zawodów. Szybkie sprawdzenie
prac i kolejnego dnia 48 najlepszych może
pochwalić się swoją wiedzą i umiejętno
ściami krasomówczymi w części ustnej.

P
Marek Belka, prezes NB

31 stycznia 2013 r.
Teraz wąskim grzbietem w kie
runku obozu III (zlokalizowanego
w Centrum Badań i Edukacji Staty
stycznej GUS w Jachrance) maszeruje
już tylko sto osób. To najlepsi w zawodach
II stopnia (okręgowych).

XXVI Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej rozstrzygnięta!
Zmęczenie i trud zawodów z nawiązką
rekompensują znakomite widoki (na przy
szłość) po wejściu na szczyt. W tym roku
najlepszy okazał się Jakub Stasik z IX Li
ceum Ogólnokształcącego im. K. Hoffma
nowej w Warszawie. Drugie miejsce zajęła
Zuzanna Ajchel z XXVII z Liceum Ogólno
kształcącego im. T. Czackiego w Warsza
wie, a trzecie Krzysztof Sikorski z XIII Li
ceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Janusz Piechociński,
wicepremier

Emocje już opadły.
Do Warszawy przyjeżdża 30 najlepszych
uczestników tej edycji zawodów. Na spo
tkaniu wieńczącym XXVI edycję Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej przyjmuje ich wice
premier, minister gospodarki Janusz Piecho
ciński. Wspomnieć należy, że od samego
początku patronował zawodom i trzymał
kciuki za uczestników. Do zwycięzcy trafiają
pamiątkowa statuetka oraz pokaźna suma.
Pozostali też nie mogą narzekać. Mecena
si Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jak co
roku zadbali o laureatów i ich opiekunów
naukowych oraz docenili ich wysiłki.
Jeszcze wizyta na stołecznym Nowym
Świecie 49 po odbiór nagród. Komputery
oraz zestawy książek w dłoń i… do domu
na zasłużone wakacje!
Nie można też zapomnieć o tych, któ
rym w tym roku nie udało się dotrzeć na
szczyt w ścisłej czołówce. Jednak olimpia
da nie tylko pozwoliła im poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu ekonomii i finansów,
lecz także umocniła w nich przekonanie,
że nie ma takiego wysiłku, który by w dłu
gim okresie się nie opłacił. To także wielkie
osiągnięcie naszej kończącej się wycieczki.
Do zobaczenia na szlakach kolejnych edy
cji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej!

4 kwietnia 2013 r. Przed decydują
cym atakiem na szczyt ze stu najlepszymi
spotyka się nie kto inny, tylko sam prezes
Narodowego Banku Polskiego. Ciekawy
wykład prof. dr. hab. Marka Belki to in
telektualna pożywka przed dwudniowymi
zawodami III stopnia (centralnymi).

2013 r.
Jachranka, 6 kwietnia
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Przepustka
do kariery

Przez dwadzieścia sześć lat swego istnienia Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
podlegała wielu modyfikacjom. Zmieniało się jej otoczenie, a także
oczekiwania uczestników i nauczycieli. Stąd konieczność jej ewaluacji.

W

roku szkolnym 2012/2013 po
raz pierwszy na szeroką skalę
odbyło się badanie opinii nt. orga
nizacji OWE oraz kierunków jej roz
woju w przyszłości. Badanie przepro
wadzono w II kw. 2013 r. w formie
ankiet tradycyjnych i online.
Do wypełnienia ankiet zaproszono
wszystkich uczestników zawodów
II stopnia (okręgowych) i III stop
nia (centralnych). Swoimi spostrze
żeniami mogli podzielić się także
nauczyciele organizujący zawody
szkolne oraz opiekunowie naukowi
laureatów i finalistów. Odpowiedzi
na pytania udzieliło łącznie 466 osób
(310 uczestników i 156 nauczycieli),
co stanowi około 25% wszystkich
respondentów, do których trafiła
ankieta.
Zdecydowana większość uczestni
ków i nauczycieli zarówno poziom
merytoryczny, jak i organizacyjny oce
niła wysoko. Co szczególnie ważne,
OWE pozytywnie oceniana jest na tle
innych olimpiad i konkursów przed
miotowych. Procentowało tu nasze

doświadczenie oraz udoskonalenia
zgłaszane przez uczniów i nauczycieli.
Potwierdzenie wysokiego poziomu
merytorycznego zawodów znaleźć
można w ocenie trudności pytań na
poszczególnych etapach Olimpia
dy. Wśród opinii pojawiają się głosy,
aby obniżyć poziom trudności pytań
i zmniejszyć zakres materiału. Co cie
kawe, łatwiejszych pytań oczekują ra
czej nauczyciele niż uczestnicy.
Z odpowiedzi udzielonych przez re
spondentów wynika, że OWE dobrze
realizuje swoje cele – motywuje do
samodzielnej nauki i pozwala zrozu
mieć ekonomię. Uczestnicy szczegól
nie wysoko oceniają system nagród
i preferencji dla laureatów oraz fakt,
że OWE dla młodych ludzi stanowi
przepustkę do dalszych sukcesów za
wodowych i edukacyjnych.
Większość uczestników-responden
tów ma jasno sprecyzowane plany
edukacyjne po ukończeniu szko
ły średniej – 83% z nich zamierza
podjąć studia wyższe (większość na
kierunku związanym z ekonomią, fi

Opinie uczestników (U) i nauczycieli (N)
na temat XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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nansami lub zarządzaniem), a tylko co
szósty nie ma jeszcze określonej wizji
swojej ścieżki edukacyjnej. Na pytanie
o przyszłość zawodową co trzeci re
spondent planuje prowadzenie wła
snej działalności gospodarczej, 28%
osób zainteresowanych jest pracą
w międzynarodowej korporacji, 18%
chciałoby znaleźć zatrudnienie w fir
mie innej niż międzynarodowa korpo
racja, 12% w administracji publicznej,
a jeden na dwunastu chciałby praco
wać w szkolnictwie wyższym.
Dobra ocena Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej w oczach jej uczestni
ków i opiekunów bardzo nas – orga
nizatorów – cieszy. Jest przy tym wy
zwaniem do podejmowania dalszych
wysiłków, aby w kolejnych latach mo
gła się ona spotkać z zainteresowa
niem i nie mniej pozytywnym odbio
rem. Z kolei dla obecnych i przyszłych
mecenasów Olimpiady wyniki ewalu
acji powinny być czytelnym sygnałem,
że warto wspierać to jedno z najwięk
szych przedsięwzięć z zakresu eduka
cji ekonomicznej dla młodzieży.

Poziom trudności w poszczególnych etapach
XXVI OWE w opinii uczestników (U) i nauczycieli (N)
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Co w opinii uczestników OWE miało
największy wpływ na ich wyniki w zawodach?

Motywy decyzji uczestników o wzięciu udziału
w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

Każda ankietowana osoba mogła wskazać maksymalnie trzy warianty odpowiedzi

Opinie uczestników XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

TOP 10 w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej w latach 2009–2013
Szkoły

XXII OWE
laureaci

XXIII OWE

finaliści laureaci

finaliści

XXIV OWE
laureaci finaliści

XXV OWE

XXVI OWE

laureaci finaliści laureaci finaliści

Syntetyczny
wynik*

III Liceum Ogólnokształcące im.
Marynarki Wojennej RP w Gdyni

4

10

1

7

3

6

3

8

4

5

62

XIV Liceum Ogólnokształcące im.
Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

3

1

1

5

3

3

3

2

0

5

36

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

3

3

2

3

1

2

1

5

2

1

34

I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Łodzi

1

5

1

4

1

2

1

3

0

2

26

LXIV Liceum Ogólnokształcące
im St.I. Witkiewicza w Warszawie

0

2

2

0

1

2

1

2

3

1

23

I Liceum Ogólnokształcące im.
E. Dembowskiego w Zielonej Górze

1

0

0

7

1

4

1

1

1

1

21

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Warszawie

0

3

0

1

1

2

1

2

2

0

18

Liceum Akademickie w Zespole
Szkół Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu

0

1

3

1

1

3

1

3

0

1

17

IX Liceum Ogólnokształcące im.
K. Hoffmanowej w Warszawie

0

0

1

0

1

0

1

1

4

1

16

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

1

1

2

1

0

1

0

0

2

0

15

* – syntetyczny wynik został obliczony jako suma liczby finalistów oraz liczby laureatów, którym przypisano wagę równą 2.
Opracował: Marcin Wroński
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Czy Polska
powinna
wejść do
strefy euro?
D

ebata na ten temat staje się silnie
upolityczniona. W ostatnich la
tach – głównie pod wpływem kryzysu
zadłużenia w niektórych krajach strefy
euro – narracja tej debaty została zdo
minowana przez argumenty przeciwni
ków wspólnej waluty. Skutkiem jest wi
doczny w sondażach wyraźny spadek
poparcia polskiej opinii publicznej dla
wprowadzenia euro w naszym kraju.
Jednak odpowiedź na pytanie o ce
lowość wejścia Polski do strefy euro po
winna być udzielona na podstawie rze
telnego rachunku kosztów i korzyści,
a nie argumentów propagandowych
czy emocjonalnych. W dalszej części
artykułu spróbuję odpowiedzieć na
dwa kluczowe, moim zdaniem, pyta
nia: po pierwsze, czy przyjęcie wspól
nej waluty jest dla Polski korzystne,
i po drugie, jeśli tak, to kiedy i na jakich
warunkach powinniśmy ją wprowa
dzić. Odpowiadając na pierwsze pyta
nie, spróbuję w szczególności oszaco
wać koszty i korzyści wejścia Polski do
strefy euro, a odpowiadając na drugie
pytanie, wskażę na ryzyka i zagrożenia
związane z tą decyzją. Konkluzją prze
prowadzonej analizy jest stwierdzenie,
że Polsce opłaca się przystąpić do stre
fy euro, ale musimy być do tej decyzji
odpowiednio przygotowani.

1. Korzyści z wejścia
do strefy euro
Można wymienić następujące głów
ne rodzaje korzyści z przyjęcia przez
dany kraj wspólnej waluty:
a) spadek kosztów transakcyjnych
związanych z wymianą walut i ry
zykiem kursowym;
b) spadek stóp procentowych i lep
szy dostęp do zasobów kapitału;
c) e liminacja ryzyka kryzysu waluto
wego;
22

Czy Polska powinna
dołączyć do strefy
euro? Choć coraz
częściej zadajemy sobie
to pytanie, wciąż nie
mamy jednoznacznej
odpowiedzi.
d) korzyści z większej przejrzystości
i porównywalności cen;
e) korzyści ze zwiększonej stabilności
makroekonomicznej;
f) korzyści polityczne.
Część z wymienionych korzyści daje
się oszacować wartościowo w wyra
żeniu absolutnym lub relatywnie, na
przykład w stosunku do PKB, ale pozo
stałe są trudne do wyceny i trzeba się
ograniczyć jedynie do wskazania kie
runku ich wpływu na PKB. Część z nich
z kolei ma bardziej charakter szans niż
bezwzględnych korzyści i ich zaistnie
nie zależeć będzie od jakości prowa
dzonej polityki gospodarczej. Poniżej
przedstawiam bardzo przybliżone sza
cunki wielkości spodziewanych korzy
ści w przypadku przyjęcia przez Polskę
wspólnej waluty europejskiej. Szacunki
opierają się na danych z 2011 r.

a) Eliminacja kosztów
transakcyjnych

Koszty transakcyjne związane z wy
mianą walut obejmują koszty finanso
we, na które składają się opłaty i pro
wizje pobierane przez banki z tytułu
wymiany walut w transakcjach między
narodowych, oraz koszty administracyj
ne, na które składają się koszty perso

nelu i wyposażenia zaangażowanego
w obsługę tych transakcji wraz z kosz
tem alternatywnym (opportunity cost)
określonym przez wartość utraconej
alternatywnej produkcji dodanej. W od
niesieniu do transakcji, w których wy
stępuje para walut złoty-euro, wielkość
ponoszonych przez gospodarkę kosz
tów transakcyjnych związanych z wy
mianą tych walut zależy od skali doko
nywanych transakcji wymiany (złoty na
euro i odwrotnie) oraz od przeciętnych
wielkości opłat i prowizji pobieranych
przez banki (i inne instytucje, np. kan
tory) z tytułu wymiany walut.
Wielkość korzyści z tego tytułu
można oszacować na podstawie da
nych bilansu płatniczego. Uwzględ
niając udział transakcji nominowanych
w euro w poszczególnych kategoriach
rachunku obrotów bieżących i rachun
ku kapitałowych bilansu płatniczego
i odnosząc to do całości transakcji
międzynarodowych, można wyliczyć,
że łączna wartość zarejestrowanych
transakcji nominowanych w euro wy
niosła w polskiej gospodarce w 2011 r.
co najmniej 900 mld zł, co stanowiło
ok. 59% PKB.
Z kolei poziom marż i prowizji po
bieranych przez polskie banki przy wy
mianie walut w transakcjach między
narodowych jest szacowany okresowo
przez NBP na podstawie ankiet. Ich
wyniki wskazują, że prowizje w trans
akcjach walutowych wahają się między
0,5% dla transakcji eksportowo-impor
towych a 2,0% dla transferów prywat
nych i obrotów niesklasyfikowanych.
Prowizje dla mniejszych transakcji są
z reguły wyższe.
Wysokość tych prowizji w ostatnich
latach uległa prawdopodobnie obniże
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niu dzięki nowym technologiom stoso
wanym na rynku walutowym (platformy
cyfrowe). Uwzględniając ten fakt i za
kładając średnią prowizję rzędu 0,75%
dla wszystkich transakcji, można szaco
wać transakcyjne koszty finansowe wy
miany walut na ok. 6,7 mld zł. Wynik
ten obejmuje jedynie koszty finansowe.
Uwzględniając dodatkowo koszty ad
ministracyjne oraz – w szczególności –
ponoszone przez polskich eksporterów
i importerów koszty zabezpieczania
przed ryzykiem kursowym (w postaci
transakcji forward, future, swap i opcji
walutowych), całkowitą wartość kosz
tów transakcyjnych można wycenić na
ok. 8 mld zł.

b) Spadek stóp procentowych
i łatwiejszy dostęp do kapitału

Kolejną istotną korzyścią jest niższy
koszt zaciąganych kredytów i poży
czek wynikający ze spadku stóp pro
centowych, jaki wystąpi w związku
z wejściem do strefy euro. Spadek ten
jest spowodowany działaniem kilku
czynników. Zastąpienie złotego wspól
ną walutą oznacza, że znika ryzyko
kursowe, czyli ryzyko osłabienia kursu
złotego wobec euro. W tym samym
kierunku będzie oddziaływał spadek
ryzyka makroekonomicznego, ponie
waż wejście do strefy euro zwiększa
wiarygodność kraju i obniża ryzyko
niewypłacalności. Wreszcie, wzrost
podaży kapitału na rynku krajowym
dzięki uzyskaniu swobodnego dostę
pu do znacznie większych zasobów
kapitałowych strefy euro obniża ryzy
ko płynności. Wejście do strefy euro
powoduje więc spadek stóp procen
towych na skutek obniżenia premii za
ryzyko zmian kursu, ryzyko płynności
i ryzyko niewypłacalności.
Wielkość uzyskanych z tego tytułu
bezpośrednich korzyści zależy od skali
spadku stóp procentowych w okresie
od podjęcia decyzji o akcesji do mo
mentu wejścia do unii walutowej oraz
od sumy zaciągniętych kredytów i po
życzek w momencie akcesji. W 2008 r.
Narodowy Bank Polski szacował wyso
kość premii za ryzyko kursowe w dłu
goterminowych nominalnych stopach
procentowych na ok. 2,3–2,4 pkt proc.
Z kolei wielkość zadłużenia z tytułu kre
dytów i pożyczek w polskim sektorze
bankowym wyniosła na koniec 2011 r.
ok. 860,6 mld zł, z czego 571,6 mld to
kredyty w złotych, z reguły oprocen
towane według zmiennych stóp rynku
międzybankowego (WIBOR). Zakłada
jąc wysokość premii za ryzyko łącznie na
poziomie średnio 2,0 pkt proc., można
oczekiwać, że roczne koszty kredytu dla
sektora prywatnego i samorządowego
spadną łącznie o ok. 11,4 mld zł.

Obniżeniu ulegnie też koszt obsługi
długu publicznego, choć nie od całe
go zadłużenia (ponieważ większość
wyemitowanych obligacji skarbowych
nosi stałe oprocentowanie), a jedynie
od nowych pożyczek zaciągniętych
przez rząd w danym roku. W 2011 r.
potrzeby pożyczkowe rządu (na sfinan
sowanie bieżącego deficytu i na rolo
wanie zapadającego długu) wyniosły
ok. 160 mld zł, a zatem obniżenie stóp
procentowych o 2,0 pkt proc. spowo
dowałoby spadek kosztów obsługi dłu
gu o ok. 3,2 mld zł.
Kolejną korzyścią jest dostęp do
znacznie większego i bardzo płynne
go rynku kapitałowego. Pozyskiwanie
środków na takim rynku kosztuje mniej
niż na znacznie bardziej ograniczonym
rynku krajowym i w efekcie spada ryzy
ko płynności. W lipcu 2013 r. podsta
wowa stopa procentowa Europejskiego
Banku Centralnego (main refinancing
rate) wynosiła 0,5% i była wciąż znacz
nie niższa od stopy referencyjnej NBP
(2,5%). Wejście do strefy euro pozwoli
więc polskim bankom finansować się
po niższych kosztach, co umożliwi im
obniżenie oprocentowania udzielanych
kredytów. Spowoduje to dalszy spadek
rynkowych stóp procentowych, choć
skala tego spadku jest obecnie trudna
do oszacowania. Ponadto wzrośnie
popyt na polskie papiery skarbowe, bo
będą one mogły być wykorzystywane
jako zastaw pod pożyczki z ESBC, a to
oznacza wzrost ich cen, spadek ren
towności i dalsze obniżenie kosztów
obsługi długu publicznego.
Sumując powyższe pozycje, otrzy
mujemy kwotę potencjalnych korzy
ści na poziomie ok. 22,6 mld zł, czyli
ok. 1,48% PKB z 2011 r. Należy od
razu zaznaczyć, że rachunek ten ma
charakter statyczny i nie uwzględnia
wpływu spadku stóp procentowych
na wzrost skali zaciąganych kredytów,
wzrost inwestycji, wzrost konkurencyj
ności i w konsekwencji na przyspiesze
nie wzrostu gospodarczego.

wstaje przede wszystkim na skutek pro
wadzenia nieodpowiedzialnej polityki
gospodarczej, w tym polityki zwięk
szania deficytu i długu. Ale ryzyko to
istnieje także w krajach prowadzących
odpowiedzialną i ostrożną politykę go
spodarczą, gdy rynki finansowe dojdą
do wniosku, że dany kraj może być do
tknięty tzw. efektem zarażenia. Efekt
taki z reguły wystąpi w warunkach
istnienia silnych powiązań pomiędzy
danym krajem a sąsiednim obszarem
gospodarczym, w którym ma miejsce
kryzys. Skutkiem jest ucieczka kapitału
z danego kraju, a w konsekwencji – kry
zys bankowy i kryzys walutowy. Przyję
cie wspólnej waluty skutecznie eliminu
je groźbę takiego kryzysu.

d) Pozostałe korzyści statyczne

Pozostałe korzyści są trudne do bez
pośredniego oszacowania. Wejście do
strefy wspólnej waluty pozwala odno
sić korzyści z tytułu większej przejrzy
stości i łatwiejszej porównywalności
cen. Korzyści te obejmują spadek kosz
tów związany ze zbieraniem informacji
rynkowych i dokonywaniem porównań
cenowych, a także poprawę jakości
biznesplanów dzięki eliminacji niepew
ności związanej ze zmiennością kursu
walutowego.
Istotne są także korzyści z tytułu
umocnienia stabilizacji ekonomicznej.
Wejście do strefy euro kraju „dogania
jącego”, z reguły o niższej wiarygodno
ści, oznacza nie tylko eliminację ryzyka
kursowego, lecz także obniżenie innych
rodzajów ryzyka dzięki umocnieniu
stabilności makroekonomicznej. Jest
to spowodowane większą przewidy
walnością i wiarygodnością polityki
makroekonomicznej, w tym zwłasz
cza polityki pieniężnej. Skutkiem jest
wspomniane już obniżenie ryzyka nie
wypłacalności kraju (sovereign default)
i niewypłacalności zarejestrowanych w
tym kraju poszczególnych podmiotów
gospodarczych. Ponieważ stabilność
i wiarygodność mają podsta

c) Eliminacja ryzyka kryzysu
walutowego

Korzyści z eliminacji ryzyka kryzysu
walutowego, czyli nagłego odpływu
kapitału za granicę, są oczywiste, choć
trudne do bezpośredniego oszaco
wania. Polska, jak każdy kraj mający
własną wymienialną walutę, jest
narażona na ryzyko kryzy
su walutowego, ponieważ
złoty stanowi przedmiot
obrotu na rynkach walu
towych i może zawsze stać
się przedmiotem spekulacji,
a potencjalnie celem ataku
spekulacyjnego. Ryzyko to po
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wowe znaczenie dla podejmowanych
przez inwestorów decyzji inwestycyj
nych, ich umocnienie ma tym samym
dodatni wpływ na tempo wzrostu
gospodarczego. Czynnikami wzmac
niającymi stabilność są także mniejsza
wrażliwość gospodarki kraju na zmiany
deficytu na rachunku bieżącym bilansu
płatniczego oraz mechanizm dyspersji
ryzyka w związku z możliwością róż
nicowania portfela aktywów finanso
wych. Skutkiem tych zmian jest z regu
ły poprawa ratingu kraju dokonywana
przez agencje ratingowe, a to powodu
je dalsze obniżenie stóp procentowych,
obniżenie kosztów obsługi długu oraz
wzrost napływu inwestycji.
Wreszcie korzyści polityczne są oczy
wiste. Wejście do strefy euro pozwala
Polsce uczestniczyć w wewnętrznym
kręgu decyzyjnym Unii Europejskiej i wy
wierać bezpośredni wpływ na politykę
europejską najważniejszych państw.
Strefa euro już obecnie dysponuje for
malnie i faktycznie kontrolnym pakietem
głosów, jeśli chodzi o reformy instytucjo
nalne i dalsze zmiany w prawie unijnym.
Zmiany te w okresie ostatnich kilku lat,
zwłaszcza przyjęcie tzw. paktu fiskalne
go i rozpoczęcie budowy unii bankowej,
pokazują, że integracja w ramach strefy
euro będzie się pogłębiać. Kraje nienale
żące do strefy euro w tym procesie nie
uczestniczą, a ich wpływ na bieg spraw
europejskich będzie siłą rzeczy ogra
niczony. Co więcej, członkostwo w tej
strefie zapewnia też większy zakres
solidarności finansowej i politycznej ze
strony pozostałych państw członkow
skich. Wreszcie, wejście do strefy euro
zapewnia miejsce w tzw. Eurosystemie
i pozwala mieć wpływ na politykę EBC.

e) Korzyści dynamiczne

Przedstawione korzyści mają charak
ter bezpośredni, statyczny. Nie mniej
istotne są jednak także korzyści po
średnie i dynamiczne (długookresowe).
Wynikają one z poprawy konkurencyj
ności polskiej gospodarki, intensyfikacji
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wymiany handlowej pomiędzy Polską
i strefą euro oraz ze wzrostu inwestycji,
nie tylko dzięki poprawie sytuacji finan
sowej polskich przedsiębiorstw, lecz
także dzięki zwiększonemu napływowi
inwestycji zagranicznych bezpośrednich.
Symulacje przeprowadzone przez NBP
wskazują, że dzięki wprowadzeniu euro
w Polsce można się spodziewać wzro
stu eksportu o ok. 12–13% w skali roku
przez kilkadziesiąt lat, a to pozwoli przy
spieszyć tempo wzrostu gospodarczego
o co najmniej 0,7 pkt proc. rocznie.

2. Koszty i zagrożenia związane
z wejściem do strefy euro
Wymienia się najczęściej następujące
koszty i zagrożenia związane z wej
ściem danego kraju do unii walutowej:
a) utrata autonomii w prowadze
niu niezależnej polityki pieniężnej
i kursowej;
b) ryzyko wzrostu cen i inflacji;
c) ryzyko nadmiernego boomu
kredytowego i przegrzania
gospodarki;
d) r yzyko nierównomiernego rozkła
du efektów zamiany walut;
e) koszty techniczne związane z ope
racją zamiany walut (wraz z kosz
tami kampanii edukacyjnej i infor
macyjnej).
Podobnie jak w przypadku korzyści,
oszacowanie poszczególnych elemen
tów kosztów jest trudne i wymaga
przyjęcia założeń. Trzeba też pamię
tać, że niektóre koszty mają charakter
potencjalny i nie muszą się ostatecznie
zmaterializować.

a) Utrata autonomii w polityce
pieniężnej i kursowej

Można wykazać, że w przypadku
kraju średniej wielkości o gospodarce
otwartej, takiego jak Polska, koszt utra
ty samodzielności w polityce pienięż
nej i kursowej jest niewielki. Wynika to
z wysokiego stopnia zintegrowania ze
strefą wspólnej waluty, co prowadzi do
silnej synchronizacji cyklu koniunktu
ralnego w Polsce i w strefie euro, a to
ogranicza potrzebę posiadania własnej
polityki pieniężnej.
Należy również zwrócić uwagę, że
stopy procentowe EBC są zawsze niższe
niż stopy NBP. Oznacza to, że polityka
pieniężna po wejściu do strefy euro by
łaby w Polsce systematycznie bardziej
ekspansywna – czyli sprzyjająca wzro
stowi – niż w warunkach posiadania
własnej waluty. Jest to ważny argument
wspierający tezę o znikomym koszcie
rezygnacji z własnej waluty i własnej
polityki pieniężnej, ponieważ ta ostat
nia nigdy nie będzie w stanie tak stymu

lować gospodarki, jak wspólna polityka
pieniężna realizowana przez EBC.
Trzeba jednocześnie zauważyć, że
własna waluta nie gwarantuje autono
mii polityki pieniężnej we współczesnych
gospodarkach. Swoboda przepływów
kapitału w skali międzynarodowej po
woduje, że krajowa polityka pieniężna
nie ma pełnej swobody w kształtowa
niu krajowej podaży pieniądza i krajo
wych stóp procentowych. Zbyt wyso
kie stopy powodują napływ kapitału,
aprecjację kursu i niepożądany wzrost
podaży pieniądza krajowego, a zbyt ni
skie stopy powodują odpływ kapitału,
spadek podaży pieniądza i zwiększają
ryzyko kryzysu walutowego. W takich
warunkach rezygnacja z czegoś, czym
dysponuje się tylko w bardzo ograni
czonym stopniu, nie pociąga za sobą
dużych kosztów.
Podobnie wygląda sprawa z polityką
kursową. Polska w ogóle nie stosuje po
lityki kursowej (w sensie kontrolowania
zmian poziomu kursu), ponieważ od
2000 r. mamy system płynnego kursu
walutowego. Nawet gdyby jednak Pol
ska zdecydowała się powrócić do syste
mu kontrolowanego (sztywnego) kursu
walutowego, jego użyteczność byłaby
znikoma, a koszty i ryzyka z nim zwią
zane – znaczne. Wynika to z tego, że
system kursu sztywnego jest znacznie
bardziej podatny na kryzysy walutowe
niż system kursu płynnego. Co więcej,
dewaluacja jako instrument przywra
cania równowagi gospodarczej jest
mało skuteczna, ponieważ spadek kur
su przenosi się szybko na ceny i koszty
krajowe, a to neutralizuje wpływ dewa
luacji. Właśnie dlatego uważa się, że
przy pomocy zmiennych nominalnych
nie można w sposób trwały wpływać
na zmienne realne, takie jak produk
cja czy zatrudnienie. Dewaluacja jest
ponadto instrumentem kosztownym
– jej stosowanie zwiększa oczekiwania
inflacyjne, podnosi premię za ryzyko
kursowe w stopach procentowych – co
uderza w inwestycje: osłabia wiary
godność makroekonomiczną i utrudnia
stabilizację. Wreszcie trzeba pamiętać,
że system sztywnego kursu praktycznie
eliminuje autonomię w polityce pienięż
nej, co oznacza, że w praktyce nie da
się – jednocześnie i w pełni – korzystać
z polityki kursowej i polityki pieniężnej.

b) Wzrost cen i inflacji

Często zwraca się uwagę, że wejście
do unii walutowej kraju znajdującego się
na niższym poziomie rozwoju powoduje
w tym kraju wzrost inflacji. Takie zjawisko
może istotnie wystąpić, ale z reguły nie
będzie to wynik błędnej polityki gospo
darczej, a raczej skutek działania czynni
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ków strukturalnych. W krajach znajdują wołanego spadkiem realnych stóp
cych się na niższym poziomie rozwoju, procentowych. Taki boom rzeczywiście
które doganiają kraje bogatsze, będzie wystąpił w kilku krajach strefy euro
my mieli do czynienia z występowaniem (Hiszpania, Irlandia), powodując nad
tzw. efektu Balassy-Samuelsona, który mierne zadłużenie sektora prywatnego
powoduje wyższą inflację w kraju niż i zagrożenie stabilności sektora banko
za granicą. Ta dodatkowa inflacja może wego. Ryzyko to można ograniczyć po
wynieść 1–2 pkt proc. rocznie. Jednak przez odpowiednie bankowe regulacje
nie powoduje ona wzrostu rynkowych makroostrożnościowe, takie jak wzrost
stóp procentowych i nie ma
wkładu własnego w stosunku do kwoty
negatywnego wpływu
kredytu, wzrost poziomu docho
na tempo wzrostu
du wymaganego dla uzyska
PKB. W istocie, po
nia kredytu, zwiększenie
Niższy koszt
nieważ wyższa
wartości wymaganych
stopa
inflacji
zabezpieczeń
czy
i większa dostępprzy danych
konieczność two
ność kapitału stanowią
stopach no
rzenia większych
jedną z najważniejszych korzyści
minalnych
rezerw przez ban
z wejścia do strefy euro, ale właściwe
obniża
re
ki. Pomogą one za
wykorzystanie tych szans zależy od
alne
stopy
pobiec nadmiernej
tego, czy dodatkowe zasoby kapitału
procentowe,
ekspansji
kredytu.
zostaną przeznaczone na inwestymoże to przy
Niższy
koszt
i więk
cje produkcyjne lub rozwojowe,
spieszać wzrost
sza dostępność ka
a nie na inwestycje spekugospodarczy.
pitału stanowią jedną
lacyjne i nadmierną
z najważniejszych ko
Powodem do
konsumpcję.
rzyści z wejścia do strefy
obaw może być też
euro, ale właściwe wykorzy
wzrost cen wywołany
stanie tych szans zależy od tego,
zamianą waluty krajowej na
euro. Panuje przekonanie, że w krajach czy dodatkowe zasoby kapitału zostaną
Europy Zachodniej ceny znacznie wzro przeznaczone na inwestycje produkcyj
sły po wprowadzeniu euro. Jednak sta ne lub rozwojowe, a nie na inwestycje
tystyki nie potwierdzają tych odczuć. spekulacyjne i nadmierną konsumpcję.
Gdy euro weszło do obiegu w styczniu
Nadmierny boom kredytowy niesie
2002 r., inflacja mierzona wskaźnikiem nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla
HICP w 11 krajach unii walutowej przy stabilności sektora bankowego. Może
spieszyła wprawdzie z 2% w grudniu też mieć inne negatywne skutki dla sta
2001 r. do 2,6% w styczniu 2002 r. bilności makroekonomicznej. Jednym
(rok do roku), ale w następnych mie z nich jest nieoptymalna alokacja kre
siącach spadła poniżej 2% i w całym dytu bankowego, który zamiast finan
2002 r. była niższa niż w roku poprze sować inwestycje produkcyjne, może
dzającym. Z kolei doświadczenia Sło być przeznaczany w nadmiernej skali na
wenii, Słowacji i Estonii pokazują, że finansowanie bieżącej konsumpcji lub
inflacja nie rosła lub wręcz spadała po inwestycji nieprodukcyjnych w takich
wprowadzeniu euro. W rzeczywistości sektorach jak nieruchomości, budow
w obu tych krajach, jak również w stre nictwo mieszkaniowe czy usługi finan
fie euro, inflacja reagowała głównie na sowe. Innym negatywnym skutkiem
przebieg cyklu koniunkturalnego, a nie może być nadmierny wzrost wynagro
na zmianę waluty.
dzeń, szybszy od wzrostu wydajności
Na podstawie tych obserwacji można pracy, co może prowadzić do nadmier
uznać, że obawy o zauważalny wzrost nego wzrostu jednostkowych kosztów
cen po wejściu do unii walutowej nie pracy i stopniowej utraty konkurencyj
są uzasadnione. Zaobserwowane nie ności przez polskie firmy. Sposobem na
wielkie wzrosty cen w niektórych asor ograniczenie ryzyka wystąpienia tych
tymentach są wynikiem zaokrąglania negatywnych zjawisk jest wzmocniona
cen przy przeliczeniu na nową walutę regulacja nadzorcza nad sektorem ban
i dotyczą prawie wyłącznie towarów kowym.
najtańszych (o najniższych cenach jed
nostkowych) i najczęściej nabywanych. d) Obniżenie oprocentowania
Zjawisko to wyjaśnia społeczne odczu depozytów bankowych
cia dotyczące wzrostu cen (tzw. iluzja
Skutkiem spadku stóp procentowych
euro lub efekt cappuccino).
będzie m.in. obniżenie oprocentowa
nia złotowych depozytów bankowych.
Efekt ten można oszacować na podsta
c) Ryzyko nadmiernego
wie dostępnych danych dotyczących
boomu kredytowego
Istotniejsze wydaje się ryzyko nad wielkości terminowych depozytów
miernego boomu kredytowego wy i wkładów oszczędnościowych w zło

tych w systemie bankowym w Polsce.
Kwota ta na koniec 2011 r. wyniosła 362
mld zł (depozyty bieżące można pomi
nąć, bo ich oprocentowanie jest bardzo
niskie i pozostanie bez zmian). Zakłada
jąc, że oprocentowanie tych depozytów
spadnie także o 2 pkt proc., łączna wiel
kość ubytku dochodów odsetkowych
z tego tytułu wyniesie 7,2 mld zł. Koszt
dla obywateli polskich będzie jednak
zapewne mniejszy, ponieważ właścicie
lami części depozytów są nierezydenci,
a także niemonetarne instytucje finan
sowe z dominującym udziałem kapitału
zagranicznego. Można przyjąć, że łącz
na kwota ubytku dochodów z tego ty
tułu nie przekroczy zapewne 6 mld zł,
i w większości obciąży bardziej zamoż
ne warstwy społeczne, proporcjonalnie
do posiadanych wkładów.

e) Koszty techniczne
wprowadzenia euro

Istotnym kosztem związanym z wej
ściem do unii walutowej są wydatki
wiążące się z techniczno-organizacyj
nymi aspektami wymiany waluty. Cho
dzi tu o koszty dostosowania systemów
informatycznych, rachunkowych i rozli
czeniowych do nowej waluty, wymiany
sprzętu (bankomaty, kasy), zaopatrze
nia w nowe banknoty i monety oraz
wycofania starej waluty, a także o prze
prowadzenie szerokiej kampanii eduka
cyjno-informacyjnej.
Wycena techniczno-organizacyjnych
kosztów wprowadzenia euro w kra
jach Europy Zachodniej dokonana
przez banki centralne poszczególnych
krajów wskazuje, że koszty te kształ
towały się na znacznie niższym pozio
mie, w przedziale od 0,3% do 0,8%
PKB. Na przykład w przypadku Niemiec
koszty te oszacowano na ok. 21,6 mld
marek niemieckich, czyli ok. 0,6% PKB.
W przypadku Austrii i Holandii koszty te
wyniosły 0,7% PKB. Z kolei koszt wpro
wadzenia euro na Słowacji wyniósł ok.
0,3% PKB. Jeśli więc przyjmiemy, że
koszt ten w przypadku Polski ukształtu
je się na poziomie przeciętnym dla wy
mienionych krajów, czyli ok. 0,5% PKB,
wyniesie on ok. 7,5 mld zł.

f) Pozostałe zagrożenia

Pozostałe zagrożenia, o których mó
wią przeciwnicy przyjęcia euro, są albo
mało istotne, albo całkiem urojone,
i wynikają najczęściej z braku podsta
wowej wiedzy na temat funkcjono
wania unii walutowej lub z uprzedzeń
politycznych. Na przykład nie może być
mowy o spadku siły nabywczej wyna
grodzeń i emerytur, bo będą one prze
liczone na euro po tym samym kursie
co wszystkie ceny oraz wszystkie ak
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tywa i pasywa sektora finansowego.
W tych warunkach zdolność nabyw
cza dochodów nie ulega zmianie. Nie
ma również niebezpieczeństwa, że po
wprowadzeniu euro ceny wzrosną do
poziomu np. cen w Niemczech, bo na
przeszkodzie stoi bariera efektywne
go popytu (gdyby sprzedawcy mogli
podnieść bezkarnie ceny, zrobiliby to
już teraz). Kompletnym nieporozumie
niem jest też argument o rzekomym
zagrożeniu polskich firm konkurencją
ze strony firm strefy euro. Generalnie
to właśnie polskie przedsiębiorstwa
poprawią swoją konkurencyjność dzię
ki dostępowi do tańszego kapitału
i eliminacji kosztów transakcyjnych.
Szczególne miejsce w tych dysku
sjach zajmuje argument o utracie su
werenności przez Polskę. Jest to argu
ment bezzasadny. Przede wszystkim
nie może być mowy o utracie suwe
renności w sytuacji, kiedy Polska sama
podejmuje suwerenną decyzję o do
browolnym przyłączeniu się do wspól
nej waluty, zachowując jednocześnie
suwerenną możliwość wystąpienia ze
strefy euro, gdybyśmy uznali to za sto
sowne. W integracji walutowej chodzi
przecież o uwspólnotowienie obszaru
polityki pieniężnej w celu osiągania
przez dany kraj dodatkowych korzy
ści ponad to, co jest możliwe do osią
gnięcia przy posługiwaniu się własną
walutą. Jeśli zresztą mamy stosować
tradycyjne rozumienie pojęcia suwe
renności jako zdolności do samodziel
nego i dowolnego kształtowania poli
tyki, to warto podkreślić, że już obecnie
suwerenność Polski w zakresie polityki
pieniężnej i kursowej jest poważnie
ograniczona. Jak wskazywano wyżej,
z uwagi na rozległe powiązania go
spodarcze z innymi krajami i integrację
rynków, zwłaszcza finansowych, nie
mamy pełnej swobody kształtowania
stóp procentowych i kursu walutowe
go. Rosnąca współzależność poszcze
gólnych gospodarek narodowych,
powodowana globalizacją i integracją,
ogranicza ich swobodę w dowolnym
kształtowaniu własnej polityki. W tym
sensie nie ma gospodarek w pełni su
werennych we współczesnym świecie.

3. Bilans kosztów i korzyści
Porównanie kosztów i korzyści jed
noznacznie pokazuje, że wejście Polski
do strefy euro jest korzystne. Potwier
dzają to zresztą dwa obszerne raporty
przygotowane w Narodowym Banku
Polskim w 2004 i 2009 r. Szacując
ostrożnie, krótkookresowe, bezpośred
nie korzyści netto wynikające z wejścia
do strefy euro wynoszą w skali roku
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16–17 mld zł, czyli 1,0–1,1% PKB (dane
z 2011 r.). Kwota ta będzie jednak za
pewne większa, jeśli uwzględni się
także pozostałe wymienione korzyści,
których skala jest trudna do oszacowa
nia. W roku wejścia do unii walutowej
korzyści te należy jednorazowo po
mniejszyć o koszty organizacyjno-tech
niczne wprowadzenia euro do obiegu,
szacowane na ok. 7,5 mld zł. Koszty te
nie wystąpią w następnych latach. Do
datkowo w kolejnych latach pojawią
się korzyści pośrednie, dynamiczne,
wynikające z poprawy konkurencyj
ności, rozwoju handlu międzynaro
dowego i wzrostu inwestycji. Z badań
przeprowadzonych przez Narodowy
Bank Polski wynika, że efekty te po
zwolą przyspieszyć tempo wzrostu
polskiego PKB o ok. 0,7 pkt proc. rocz
nie (ok. 10,7 mld zł rocznie w cenach
z 2011 r.). Przeprowadzona analiza
korzyści i kosztów wskazuje jednocze
śnie, że pozostając poza strefą euro,
Polska ponosi znaczące koszty z tego
tytułu, przypuszczalnie przekraczające
20 mld zł w skali roku. Stanowi to ar
gument za możliwie szybką akcesją.

4. Jak i kiedy wejść
do strefy euro?
Jeśli bilans kosztów i korzyści jest
jednoznacznie pozytywny, warto wejść
do strefy wspólnej waluty tak szybko,
jak to jest praktycznie możliwe. Co do
kładnie określa tę „praktyczną możli
wość”? Wydaje się, że konieczne jest
uprzednie spełnienie trzech rodzajów
warunków. Po pierwsze, istnieją pew
ne formalne wymogi, które trzeba
spełnić, aby przyjąć wspólną walutę.
Dotyczy to przede wszystkim koniecz
ności wypełnienia wymaganych trak
tatem europejskim kryteriów konwer
gencji nominalnej, co wymaga czasu
i odpowiedzialnej polityki. Ponadto
decyzja o akcesji wymaga dokonania
stosownych zmian w naszej konsty
tucji. Po drugie, ponieważ wejście do
strefy euro wiąże się z pojawieniem
się nowych zagrożeń, konieczne jest
dokonanie odpowiednich zmian insty
tucjonalnych i zmian w polityce gospo
darczej w celu zabezpieczenia polskiej
gospodarki przed potencjalnymi skut
kami tych zagrożeń. Wreszcie po trze
cie, konieczne jest uzyskanie popar
cia społecznego dla wejścia do strefy
euro. Trudno sobie wyobrazić, aby ja
kikolwiek rząd podjął decyzję o akcesji
w sytuacji, kiedy ponad 60% polskie
go społeczeństwa nie popiera tej de
cyzji. Spełnienie tych trzech rodzajów
warunków wyznacza ramy czasowe
i tempo procesu akcesji.

a) Kryteria konwergencji
nominalnej

Kryteria konwergencji nominalnej
obejmują dwa kryteria pieniężne (po
ziom inflacji i poziom długookresowych
stóp procentowych), kryterium fiskalne
(deficyt sektora rządowego i samorzą
dowego) i kryterium stabilności kursu
walutowego. Wymaga się również, aby
spełnienie kryteriów miało charakter
trwały. Stopień i trwałość spełnienia
kryteriów weryfikuje Komisja Europej
ska. Choć obecnie (lipiec 2013 r.) Pol
ska spełnia tylko jedno z tych kryteriów
(kryterium stóp procentowych), wydaje
się, że spełnienie pozostałych jest moż
liwe w dość nieodległym czasie. Jeśli
chodzi o deficyt budżetowy, powinien
on zostać obniżony poniżej 3% PKB
w 2014 r. Co do inflacji, od maja 2013 r.
Polska wypełnia kryterium stabilno
ści cen (12-miesięczny wskaźnik HICP
wynosił 2,4% i był niższy od wyma
ganej wartości referencyjnej o 0,2 pkt
proc.). Jeśli chodzi o długoterminowe
stopy procentowe, ich poziom w maju
2013 r. wynosił 4,3% (12-miesięczna
średnia ruchoma rentowności 10letnich obligacji skarbowych) i był niż
szy od wymaganej wartości referencyj
nej o 1,1 pkt proc.
Więcej czasu wymaga natomiast
spełnienie kryterium stabilności kur
su, bo warunkiem jest wprowadzenie
polskiego złotego do mechanizmu
kursowego ERM2 na okres co najmniej
dwóch lat przed dokonaniem oceny
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przez Komisję Europejską. Komisja oce
nia stan przygotowań do wejścia do
strefy euro z urzędu raz na dwa lata lub
na wniosek państwa objętego deroga
cją. Ocena dokonywana jest w marcu
na podstawie danych za poprzedni rok.
Stanowisko KE podlega zaopiniowaniu
przez Parlament Europejski i po uzy
skaniu politycznej aprobaty ze strony
Rady Europejskiej podlega formalne
mu przyjęciu na posiedzeniu Rady UE
do spraw ekonomiczno-finansowych
(Ecofin). Cała ta procedura trwa zatem
kilka miesięcy. Gdyby Polska zdecydo
wała się wejść do systemu ERM2 nie
później niż w lutym 2014 r., mogłaby
podlegać ocenie najwcześniej w mar
cu 2016 r., co teoretycznie otwierałoby
jej drogę do wejścia do strefy euro na
początku roku 2017. Jest to obecnie
najwcześniejsza możliwa data akcesji,
choć trzeba podkreślić, że polskie wła
dze nie wypowiadają się oficjalnie na
temat kalendarza akcesji. Należy też
pamiętać, że uczestnictwo w systemie
ERM2 może się wiązać z dodatkowym
ryzykiem, ponieważ przejście od syste
mu kursu płynnego do systemu kursu
ograniczonego wąskim korytarzem
wahań może zachęcać do spekulacji
i być źródłem niestabilności. Dlatego
decyzja o wejściu do ERM2 powinna
być podjęta w ścisłym związku z pla
nowanym wejściem do strefy euro.
Z tego punktu widzenia należy wejść
do systemu ERM2 nie wcześniej niż
na 24 miesiące przed przewidywanym
momentem dokonywania przez KE
oceny stopnia naszego przygotowania
do akcesji. Licząc wstecz, jeśli Polska
chciałaby wejść do strefy euro 1 stycz
nia 2017 r., musi się poddać ocenie
Komisji w marcu 2016 r., a to wyma
ga wprowadzenia złotego do systemu
ERM2 nie później niż w lutym 2014 r.

b) Zmiana konstytucji

Przedstawiony wyżej kalendarz ak
cesji jest możliwy ze względów czysto
proceduralnych, ale nadal obciążony
ryzykiem. Trudno bowiem przesądzić,
czy w ciągu najbliższych dwóch lat
uda się wypełnić pozostałe wymie
nione warunki. Jak wiadomo, decyzja
o akcesji wymaga zmiany naszej kon
stytucji, w szczególności zapisów art.
227, który określa prawne podstawy
polityki pieniężnej w Polsce. Zmiana
konstytucji wymaga poparcia dwóch
trzecich posłów i połowy senatorów.
Obecnie nie ma niezbędnej większo
ści w Sejmie do dokonania wyma
ganych zmian. Jeśli taka większość
nie pojawi się do końca bieżącej ka
dencji (czego nie można wykluczyć,
choć jest to mało prawdopodobne),

zmiana konstytucji będzie możliwa
dopiero po wyborach w 2015 r. (o ile
nie nastąpi skrócenie kadencji) i tylko
pod warunkiem uzyskania w wybo
rach wymaganej większości konsty
tucyjnej. Taki scenariusz wydłużyłby
znacznie proces akcesji. Zmiana ustawy
zasadniczej musi być bowiem dokona
na przed podjęciem decyzji o wejściu
do systemu ERM2, aby można było
uniknąć niepotrzebnych napięć na ryn
kach. Oznaczałoby to, że Polska mo
głaby wejść do systemu ERM2 dopiero
w 2016 r., a zatem do strefy euro naj
wcześniej w 2019 r.

c) Zabezpieczenia przed
nowymi zagrożeniami

W tym czasie trzeba będzie też
pokonać dwie pozostałe przeszkody,
czyli stworzyć zabezpieczenia przed
ryzykiem nowych zagrożeń i uzy
skać społeczne poparcie dla przyję
cia wspólnej waluty. Co do nowych
zagrożeń, należy przede wszystkim
uwzględnić ryzyko nadmiernego
boomu kredytowego, ryzyko utraty
konkurencyjności na skutek wzrostu
jednostkowych kosztów pracy, ryzy
ko braku swobody w polityce fiskalnej
i ryzyko pojawienia się kolejnych kry
zysów w strefie euro. Jak wcześniej
wspomniano, ryzyko nadmiernej eks
pansji kredytu można skutecznie ogra
niczyć poprzez bardziej wymagające
regulacje mikro- i makroostrożnościo
we w sektorze bankowym, takie jak
wyższe wymogi dla wyceny zdolności
kredytowej i obowiązek tworzenia
antycyklicznych buforów w wysoko
ści zależnej od stopnia przegrzania
rynków i gospodarki. Z kolei ryzyko
nadmiernego wzrostu kosztów pra
cy można skutecznie ograniczać po
przez dalsze uelastycznienie rynku
pracy, w tym zwłaszcza obniżanie
kosztów zatrudniania i zwalniania
pracowników, uelastycznianie czasu
pracy i zwiększanie mobilności mię
dzyregionalnej i międzysektorowej
siły roboczej. Wreszcie przywrócenie
swobody w polityce fiskalnej wyma
ga zrównoważenia finansów publicz
nych w średnim okresie, co oznacza
konieczność trwałej poprawy salda
strukturalnego sektora finansów pu
blicznych o 4–5% PKB w stosunku
do 2011 r.
Czy w przyszłości możliwe są po
nowne kryzysy w strefie euro? Oczy
wiście niczego nie można całkowicie
wykluczyć, ale wydaje się że dzięki
wdrażanym obecnie reformom powtó
rzenie się kryzysu zadłużenia suweren
nego jest obecnie mało prawdopodob
ne. Wzmocnione reguły i procedury

fiskalne wprowadzone w latach 2012–
2013 w ramach sześciopaku, dwupa
ku i Traktatu o stabilizacji, koordyna
cji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej
i Walutowej (tzw. pakt fiskalny) rady
kalnie ograniczają ryzyko nadmiernego
zadłużenia publicznego. Z kolei two
rząca się stopniowo unia bankowa,
obejmująca wspólne reguły kapitałowe
i płynnościowe (single rulebook), jed
nolity europejski nadzór bankowy oraz
– w przyszłości – jednolity mechanizm
kontrolowanej upadłości banków i sys
tem ubezpieczenia depozytów, obniża
ryzyko systemowego kryzysu banko
wego w Unii Europejskiej. Jest to jed
nak nadal „praca w toku” – dopiero za
dwa–trzy lata okaże się, czy te nowe
mechanizmy zostały w pełni wdrożone
i czy funkcjonują zgodnie z oczekiwa
niami. Zanim się o tym przekonamy,
nie powinniśmy wchodzić do strefy
euro, bo wiązałoby się to ze zbyt du
żym ryzykiem. Ale to się dobrze składa,
bo i tak najwcześniejszą możliwą datą
wejścia jest rok 2017, a do tego czasu
proces reformowania strefy euro po
winien się zakończyć. W każdym razie,
podejmując ewentualną decyzję o zło
żeniu wniosku o akcesję do strefy euro,
polski rząd powinien już wiedzieć, czy
i jak strefa euro uporała się z kryzysem
oraz do jakiej unii walutowej Polska
przystępuje.

d) Opinia publiczna

Równolegle trzeba podjąć działania
na rzecz przekonania polskiego spo
łeczeństwa do tej decyzji. Obecnie
przeważa sceptycyzm wobec projektu
wspólnej waluty, ale w głównej mierze
jest on wynikiem utrwalenia się nega
tywnych stereotypów na jej temat,
głównie pod wpływem dominującego
w mediach przekazu o obecnym kry
zysie w strefie euro. Można to zmienić
poprzez systematyczną i długofalową
akcję edukacyjną i informacyjną po
kazującą korzyści płynące z przyjęcia
wspólnej waluty i bezpodstawność
wielu obaw z tym związanych. Trzeba
też przekonywać, że mamy obecnie
do czynienia bynajmniej nie z kryzy
sem wspólnej waluty ani kryzysem
całej strefy euro, a jedynie z kryzysem
nadmiernego zadłużenia w kilku pań
stwach członkowskich. Doprowadze
nie do zmiany nastrojów społecznych
nie będzie łatwe, ponieważ euroscep
tyczna opozycja będzie protestować,
głównie odwołując się do emocji i po
sługując demagogią. Dlatego rząd
powinien się wykazać energią i deter
minacją. Konieczny jest w tej sprawie
sojusz wszystkich sił proeuropejskich
ponad podziałami partyjnymi.
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Zapraszamy na Czwar
				
w siedzibie PTE

Debaty i inne wydarzenia organizowane
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
są wyjątkową okazją do pogłębienia wiedzy
ekonomicznej. Dyskusje mają charakter
otwarty – każdy może wziąć w nich udział
bezpłatnie. Najważniejsze zagadnienia
prezentują najbardziej uznani eksperci
w Polsce. Imprezy zapowiadane są na
bieżąco na stronie internetowej www.pte.pl.
Tam też znajdują się pełne zapisy dyskusji,
prezentacje oraz galerie zdjęć.
Warto wziąć udział!

11 czerwca 2013 r.

i historii
Polska szkoła socjologii historycznej
owist –
Mał
gospodarczej: Witold Kula, Marian
PTE,
z
prze
na
konferencja zorganizowa
ka oraz
Le Monde diplomatique – edycja pols
urg.
emb
Luks
Róży
Fundację im.

cje
Seminaria i Konferen

28 czerwca 2013 r.
Czy i dlaczego warto dziś czytać
Marksa – debata z okazji pierwszego
polskiego wydania „Kapitału 1.1.
Rezultaty bezpośredniego procesu
produkcji” Karola Marksa.

Bezpieczeństwo energetyczne
Polski w ujęciu autonomicznym
i zintegrowanym z Unią Europejską
– konferencja Akademii Finansów
Vistula oraz PTE.

Współorganizatorzy: Wydawnic
two Naukowe PWN, Le Monde di
plomatique – edycja polska, Prakty
ka Teoretyczna.
Uczestnicy: prof. Elżbieta Mączyń
ska, Zbigniew Marcin Kowalewski,
Michał Kozłowski, Adam Ostolski,
Przemysław Wielgosz, Mikołaj Ra
tajczak.

Uczestnicy: prof. Paweł Bożyk, prof.
Krzysztof Rybiński, prof. Elżbieta Mą
czyńska, dr Andrzej Jakubowski, Sta
nisław Ciosek, prof. Grażyna Wojt
kowska-Łodej, prof. Wiesław Iskra,
dr Jerzy Rutkowski, Janusz K. Ko
mosiński, prof. Marian Guzek, prof.
Adam Gierek, prof. Tomasz Moto
widlak, dr Ireneusz Bil, prof. Dorota
Niedziółka.

. Henryk
Uczestnicy: prof. Marcin Kula, prof
novska,
orda
ka-J
ows
Sosn
a
Ann
Szlajfer, dr
dr Jan
red. Zbigniew Marcin Kowalewski,
No
W.
rzej
And
dr
i,
ańsk
Urb
Sowa, Jarosław
Mączyń
wak, Grzegorz Konat, prof. Elżbieta
ska, Przemysław Wielgosz.

Wydarzenia
8 lutego 2013 r.

W Pan-European Unive
rsity
na Słowacji odbyła się
mię
dzynarodowa konferen
cja
naukowa pt. 20 lat reform
gospodarczych w Europ
ie
Środkowej i Wschodnie
j.

Więcej:
http://www.paneurouni.
com/
en/about-peu/news/20-y
earseconomic-reforms-cent
raleastern-europe.html
J. Kornai, Breaking Pro
mises,
Hungarian Experience,
De
cember 2012 luty 2013
tek
tu http://www.kornai-jan st
os.
hu/Kornai2012_Breaking
_pro
mises.pdf
E. Mączyńska, koment
arz do
tekstu J. Kornaia
www.paneurouni.com
/.../maczynska-kornaj-koment
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19 czerwca 2013 r.

28-29 listopada 2013 r.
IX Kongres Ekonomistów
Polskich odbędzie się
w Warszawie.
Udział wezmą m.in. prof.
Marek Belka, prof. Grzegorz
W. Kołodko, prof. Jerzy Hau
sner, Janusz Lewandowski,
prof. Janusz Czapiński, prof.
Marek Rocki, dr Leszek Czar
necki, Andrzej Arendarski.

8 maja 2013 r.
Dokąd zmierza świat.
Ekonomia polityczna przyszłości – otwarte semina
rium naukowe, podczas
którego profesor Grzegorz
W. Kołodko przedstawił
swoją nową książkę.
Uczestnicy: prof. Grzegorz
W. Kołodko, prof. Bogu
sław Fiedor, prof. Elżbieta
Mączyńska.

24 stycznia 2
013 r.

Dziedzictwo Ró
ży
Luksemburg –
konferencja
zorganizowan
a przez: PTE,
Le Monde dipl
omatique
– edycja polsk
a, Praktyka
Teoretyczna.

Paneliści: prof
.
rowski, dr ha Jan Topo
b. Piotr La
skowski, Wik
tor Marzec,
Kamil Piskała,
pr
gniew Matkow of. Zbi
ski.

17 stycznia 2013 r.
Efektywność postępowań
upadłościowych – wyniki
badań, ich popularyzacja oraz
wykorzystanie w praktyce –
konferencja Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie SGH oraz PTE
w ramach grantu N N112 180739.
Uczestnicy: prof. Piotr Masiukie
wicz, prof. Elżbieta Mączyńska, prof.
Roman Sobiecki, dr Agata Adamska,
Stefan Kawalec, prof. Jan K. Solarz,
prof. Stanisław Kasiewicz, dr Sylwia
Morawska, Anna Czapracka, Janusz
Płoch, Daniel Jabłoński, Paulina
Kupis, Tomasz Nowowiejski (zapis
Konferencji został opublikowany na
http://www.pte.pl/243_konferencje_
cd.html,natomiast pokonferencyjny
Biuletyn PTE nr 1/2013 Bankructwa
Przedsiębiorstw na http://www.pte.
pl/223_biuletyny_pte.html).

Zapisy debat oraz materiały z konferencji
dostępne na stronie internetowej PTE:
http://www.pte.pl/129_starsze_pozycje.html
Biuletyn PTE nr 1/2013 r. Bankructwa
Przedsiębiorstw na:
http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.html.
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tki u Ekonomistów

2013

Czwartki u Ekonomistów

21 lutego 2013 r.

debata pt. Nanofinan
se: finansowanie codzienności
zowana w ramach Ko zorgani
nw
rium Czwartki u Ekon ersato
omistów.
Uczestnicy: prof. Jan
K. Solarz,
prof. Stanisław Flejte
rsk
Stanisław Rudolf pro i, prof.
f. Elżbieta
Mączyńska.

5 marca 2013 r.

28 lutego 2013 r.
Debata pt. Czy prawo może istotnie sprzyjać lub szkodzić gospodarce? (W nawiązaniu do konfe
rencji nt. Efektywność postępowań
upadłościowych – wyniki badań,
ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce).
Uczestnicy: dr Andrzej Malec,
prof. Robert Gwiazdowski, dr Ma
rek Jeżewski, dr Marek Wiśniew
ski, prof. Elżbieta Mączyńska.

Debata Innowacyjne sie
ci
i przedsiębiorczość. No
wy model
współpracy w ramach
„Trójkąta
Wiedzy”.
Uczestnicy: prof. Wikto
r Aska
nas, prof. Szczepan Fig
iel, prof.
Jerzy Cieślik, dr Da
ria Gołę
biowska-Tataj, prof.
Elżbieta
Mączyńska.

14 marca 2013 r.
Dyskusja z autorami Socjologii
pojednania, pod red. J. Kurczewskiego
(Nomos, Kraków 2012) oraz
tomu Antagonizm i pojednanie
w środowiskach wielokulturowych,
pod red. J. Kurczewskiego i A. Herman
(Słowo-Obraz-Terytorium, Gdańsk
2012) poświęcona społecznym
i ekonomicznym aspektom pojednania
organizowana przez PTE oraz Klub
Dobro Wspólne ponad Podziałami
przy Instytucie Lecha Wałęsy.
Uczestnicy: dr Józef Szymeczek,
dr Henryk Czech, prof. Małgorzata
Fuszara, prof. Elżbieta Mączyńska.

25 kwietnia 2013 r.

4 kwietnia 2013 r.

Dyskusja na temat książki prof.
Grzegorza W. Kołodki pt. Dokąd
zmierza świat. Ekonomia polityczna
przyszłości.

Ko
Uczestnicy: prof. Grzegorz W.
.
prof
,
alski
Mich
łodko, prof. Ryszard
ka.
zyńs
Mąc
ieta
Elżb

Konwersatorium na temat
najnowszej książki pod redakcją
prof. Marii Jarosz pt. Polskie
bieguny. Społeczeństwo w czasach
kryzysu (Instytut Studiów
Politycznych PAN, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2013).
Uczestnicy: prof. Zdzisław Sadowski,
prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Maria
Jarosz.

Forum Myśli Strategicznej
19 listopada 2012
– 22 kwietnia 2013 r.

15 listopada 2012 r.
Czy mikropożyczka przeciwdziała
wykluczeniu finansowemu?
Społeczny wymiar działania instytucji
finansowych – konwersatorium
zorganizowane przez PTE oraz
wydawnictwo Con Corda.
Uczestnicy: prof. Elżbieta Mączyń
ska, Ewa Janikowska, Agnieszka
Alińska, Tomasz Bąkowski, Katarzy
na Sabarańska, Janusz Szewczak,
Grzegorz Galusek, Karol Sachs,
Włodzimierz Grudziński.

29 listopada 2012 r.
Dyskusja na temat: Jakość
kształcenia kadry menedżerskiej
w Polsce w kontekście Rankingu
MBA Perspektywy 2012.
Uczestnicy: prof. Waldemar Si
wiński, Sergiusz Najar, prof. Witold
Orłowski, Andrzej Zdebski.

Paradoksy Futurologii roku
2050 – projekt realizowany
przez PTE dofinansowany przez
Narodowy Bank Polski. W jego
ramach w siedzibie PTE odbyło się
dziewięć debat.
Zapisy wszystkich dyskusji Forum Myśli Strategicznej na stronie interneto
wej PTE: http://www.pte.pl/1_infor
macje_ogolne.html
Biuletyn Paradoksy Futurologii roku
2050 w wersji elektronicznej na stro
nie internetowej PTE:
http://w ww.pte .pl/223 _biulety ny_
pte.html
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Statystyki XXVI Olimpi
GDAŃSK

BYDGOSZCZ

Zawody
n
n
n
n

szkolne [889]
okręgowe [ 63 ]
centralne [ 15 ]
laureaci [ 5 ]

Zawody

[44]
[20]
[16]

n
n
n
n

Szczecin

szkolne [707]
okręgowe [ 55 ]
centralne [ 3 ]
laureaci [ 2 ]

[53]
[24]
[4]

GDAŃSK

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[943]
okręgowe [ 73 ]
centralne [ 6 ]
laureaci [ 1 ]

[44]
[15]
[1]

OL

szczecin
Bydgoszcz

poznań

Zawody
n
n
n
n

szkolne [1601] [98]
okręgowe [ 121 ] [44]
centralne [ 4 ] [ 4 ]
laureaci [ 2 ]

POZNAŃ

zielona góra

n
n
n
n

szkolne [632]
okręgowe [ 46 ]
centralne [ 3 ]
laureaci [ 1 ]

W

Zielona Góra

Zawody

Łódź

[33]
[15]
[2]

Wrocław

WROCŁAW

KI

Zawody
n
n
n
n

szkolne [707]
okręgowe [120]
centralne [ 9 ]
laureaci [ 1 ]

[74]
[31]
[3]

OPOLE

OPOLE

Katowice

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[470]
okręgowe [ 34 ]
centralne [ 3 ]
Laureaci [ 0 ]

CZĘSTOCHOWA

[23]
[11]
[3]

KRAKÓ

CZĘSTOCHOWA

Legenda
liczba uczestników
liczba szkół

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[479]
okręgowe [ 40 ]
centralne [ 3 ]
laureaci [ 0 ]

[19]
[12]
[2]

KATOWICE

Zawody

30

n
n
n
n

szkolne
[988]
okręgowe [ 74 ]
centralne [ 4 ]
laureaci [ 1 ]

[73]
[30]
[4]

Biuletyn PTE nr 3/2013 – numer specjalny

ady Wiedzy Ekonomicznej
OLSZTYN

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[584]
okręgowe [ 46 ]
centralne [ 0 ]
laureaci [ 0 ]

[38]
[17]
[0]

BIAŁYSTOK

Zawody
n
n
n
n

LSZTYN

szkolne
[322]
okręgowe [ 23 ]
centralne [ 1 ]
laureaci [ 1 ]

[24]
[8]
[1]

Jachranka, 7 kw
ietnia 2013

r., obrady jury.

WARSZAWA

Zawody

BIAŁYSTOK

n
n
n
n

szkolne
[1523] [96]
okręgowe [ 116 ] [32]
centralne [ 24 ] [12]
laureaci [ 12 ]

ŁÓDŹ

Zawody

WARSZAWA

n
n
n
n

szkolne
[782]
okręgowe [ 62 ]
centralne [ 2 ]
laureaci [ 0 ]

[53]
[16]
[1]
5 kwietnia 2013 r., Warszawa, spotkanie finalistów
OWE z prof. Markiem Belką, prezesem NBP.

LUBLIN

LUBLIN

Zawody

IELCE

n
n
n
n

szkolne
[762]
okręgowe [ 60 ]
centralne [ 9 ]
laureaci [ 2 ]

RZESZÓW

[51]
[16]
[5]

KIELCE

Zawody

ÓW

n
n
n
n

szkolne
[320]
okręgowe [ 27 ]
centralne [ 4 ]
laureaci [ 1 ]

[25]
[10]
[3]

ietnia 2013
Jachranka, 6 kw

r.

RZESZÓW

KRAKÓW

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[1073] [72]
okręgowe [ 85 ] [31]
centralne [ 8 ] [ 5 ]
laureaci [ 1 ]

Zawody
n
n
n
n

szkolne
[578]
okręgowe [ 42 ]
centralne [ 1 ]
laureaci [ 0 ]

[40]
[15]
[1]
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Miejsce

Lista laureatów XxvI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba puktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Okręg

część pisemna
pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

część
ustna

ogółem

1

Stasik Jakub

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

23

0

51

34

108

2

Ajchel Zuzanna

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

22

0

51

35

108

3

Sikorski Krzysztof

XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie

Szczecin

23

10

37

34

104

4

Smutek Krzysztof

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

22

3

41

34

100

5

Waszczuk Michał

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

17

10

46

26

99

6

Cierkowska Ada

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

18

5

44

30

97

7

Palczewski Krzysztof

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

22

0

41

34

97

8

Błoński Jakub

Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kielce

16

9

42

28

95

Below Łukasz

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

Katowice

16

8

38

32

94

10 Ledóchowski Michał

II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Gdańsk

20

4

37

33

94

11 Ścibisz Dorota

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

Warszawa

20

0

40

33

93

12 Szandrach Maria

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

17

0

42

33

92

13 Ciesielski Marcin

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

20

0

44

27

91

14 Dąbrowski Michał

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

22

0

41

28

91

15 Wroński Marcin

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

Warszawa

20

0

38

33

91

16 Puchalski Adam

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

19

0

37

34

90

17 Izdebski Adam

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

Warszawa

21

0

42

26

89

18 Macholak Przemysław

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

21

0

39

29

89

19 Bieniewski Michał

I Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Białymstoku

Białystok

17

0

37

34

88

20 Pawlak Aleksander

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

22

0

38

27

87

21 Krystecki Konrad

III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza we Wrocławiu

Wrocław

15

11

34

27

87

22 Nizio Jakub

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji
w Warszawie

Warszawa

18

7

36

25

86

23 Nycz Karol

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

17

0

36

33

86

24 Górny Michał

VII Liceum Ogólnokształcące
im. Dąbrówki w Poznaniu

Poznań

20

0

35

30

85

25 Borucki Maciej

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

16

0

38

30

84

26 Ziółkowska Aleksandra

XXXIII Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Warszawie

Warszawa

22

0

35

27

84

27 Matuszewski Mateusz

Liceum Ogólnokształcące
im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Poznań

18

0

45

20

83

28 Komór Wojciech

IV Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Toruniu

Bydgoszcz

19

0

38

26

83

29 Pestkowski Andrzej

II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu

Kraków

16

0

35

31

82

30 Felczak Maciej

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

15

0

41

25

81

9

Zgodnie z Regulaminem zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pkt 5 i 6, 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.
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Miejsce

Lista finalistów XxvI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba puktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Okręg

część pisemna

część
ustna

ogółem

38

24

81

0

41

29

80

16

1

35

28

80

Katowice

19

0

34

26

79

35 Gliwiński Patryk

Wrocław

22

5

24

28

79

36

Gdańsk

18

0

38

22

78

Warszawa

16

0

35

25

76

Wrocław

18

0

32

26

76

Gdańsk

19

10

21

26

76

Lublin

17

0

35

23

75

Lublin

11

0

39

24

74

Gdańsk

16

0

36

22

74

Bydgoszcz

19

3

33

19

74

Warszawa

18

0

32

24

74

Kielce

15

0

38

17

70

Warszawa

22

0

28

18

68

Zielona
Góra

19

5

38

–

62

Rzeszów

15

10

32

–

57

31 Walkowski Cezary
32 Labuda Wojciech
33 Szurko Magdalena
34 Borgosz Jakub

37
38
39
40

Liceum Ogólnokształcące nr LXIV
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza we Wrocławiu

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III Liceum Ogólnokształcące
Pastor Kamil
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
VIII Liceum Ogólnokształcące
Woźniakowska Justyna
im. Władysława IV w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
Rygus Tomasz
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III Liceum Ogólnokształcące
Morawski Marcin
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
III Liceum Ogólnokształcące
Międlar Rafał
im. Unii Lubelskiej w Lublinie

41 Struski Paweł
42 Wołochowski Jędrzej
43 Rochowiak Filip
44 Fulara Michał
45 Buchacz Krystian
46 Wierzchoń Joanna
47 Aszkowski Przemysław
48 Sochacki Grzegorz

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Liceum Akademickie w Zespole Szkół
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Warszawie
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
XL Liceum Ogólnokształcące
im. S. Żeromskiego w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

Warszawa

19

0

Gdańsk

10

Wrocław

49 Moniuszko Mikołaj

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

16

1

32

n.d.

49

50 Pałasz Marcin

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Starzyńskiego
w Gorzowie Wielkopolskim

Zielona
Góra

20

0

29

n.d.

49

51 Stpiczyńska Patrycja

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

12

10

27

n.d.

49

52 Skierski Wojciech

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

14

0

34

n.d.

48

Kraków

20

0

28

n.d.

48

Gdańsk

16

5

27

n.d.

48

Częstochowa

13

8

27

n.d.

48

Katowice

13

0

34

n.d.

47

Lublin

18

0

29

n.d.

47

Kielce

11

0

35

n.d.

46

Opole

14

0

32

n.d.

46

60 Włodarczyk Aleksander IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

Bydgoszcz

16

0

30

n.d.

46

61 Dziawgo Tomasz

Bydgoszcz

17

0

29

n.d.

46

Kraków

8

9

29

n.d.

46

Warszawa

17

0

29

n.d.

46

Lublin

9

0

36

n.d.

45

Opole

17

0

28

n.d.

45

53 Kublik Natalia
54 Koralewski Marcin
55 Tyrek Jakub
56 Radziejewski Tomasz
57 Werner Przemysław
58 Olszewska Zofia
59 Kamiński Arkadiusz

62 Kapera Marek
63 Kołnierzak Tomasz
64 Rymuszka Mateusz
65 Baciński Michał

Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego
w Jordanowie
II Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
II Liceum Ogólnokształcące
im. R. Traugutta w Częstochowie
II Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej w Katowicach
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III
im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława IV w Warszawie
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana
J. Zamoyskiego w Lublinie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu
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lista finalistów xxvI olimpiady wiedzy ekonomicznej
Miejsce

Liczba puktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Bielsku-Białej
Technikum nr XVI w Zespole Szkół Morskich
67 Bujak Mateusz
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku
I Liceum Ogólnokształcące
68 Iskra Kordian
im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu
IX Liceum Ogólnokształcące
69 Kowalczyk Mateusz
im. C.K. Norwida w Częstochowie
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
70 Maćkowiak Adam
Dwujęzycznymi im. S. Batorego w Warszawie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
71 Skrobek Marcin
im. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu
I Liceum Ogólnokształcące
72 Wiśniowiecki Karol
im. S. Staszica w Lublinie
V Liceum Ogólnokształcące
73 Janczura Mateusz
im. A. Witkowskiego w Krakowie
IX Liceum Ogólnokształcące
74 Dwurzyński Maciej
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
75 Pruszak Michał
i Agrobiznesu w Lęborku
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa
76 Bilejczyk Bartosz
Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
77 Łukasik Karol
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
V Liceum Ogólnokształcące
78 Noga Mikołaj
im. A. Witkowskiego w Krakowie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
79 Korecka Alicja
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
LXVII Liceum Ogólnokształcące
80 Balcerzak Małgorzata
im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
81 Kulicki Damian
w Sycowie
II Liceum Ogólnokształcące
82 Barszcz Tobiasz
im. A. Mickiewicza w Gdyni
VI Liceum Ogólnokształcące
83 Muszyńska Małgorzata
im. W. Sierpińskiego w Gdyni
IV Liceum Ogólnokształcące
84 Jędrocha Mateusz
im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
IX Liceum Ogólnokształcące
85 Strzelecki Eryk
im. C.K. Norwida w Częstochowie
XIV Liceum Ogólnokształcące
86 Słowikowski Kajetan
im. S. Staszica w Warszawie
Zespół Szkół Zawodowych
87 Grocki Krzysztof
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
II Liceum Ogólnokształcące
88 Ogonowski Paweł
im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu
XLI Liceum Ogólnokształcące
89 Przetacka Joanna
im. J. Lelewela w Warszawie
Zespół Szkół nr 1
90 Gamoń Robert
im. J. Piłsudskiego w Limanowej
Zespół Szkół Rolniczych
91 Łach Monika
w Cudzynowicach
V Liceum Ogólnokształcące
92 Sawicz Karol
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
93 Kostka Bartosz
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
III Liceum Ogólnokształcące
94 Berezowski Paweł
im. A. Mickiewicza we Wrocławiu
XXI Liceum Ogólnokształcące
95 Kuźmicz Maksymilian
im. św. S. Kostki w Lublinie
XLI Liceum Ogólnokształcące
96 Cholewiński Kamil
im. J. Lelewela w Warszawie
III Liceum Ogólnokształcące
97 Albertyński Kamil
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Zespół Szkół nr 2
98 Żebrowska Monika
im. Unii Europejskiej w Rypinie
I Liceum Ogólnokształcące
99 Ciesielski Michał
im. M. Kopernika w Łodzi

66 Waszek Michał
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Okręg

część pisemna

część
ustna

ogółem

34

n.d.

44

0

31

n.d.

44

13

0

31

n.d.

44

Częstochowa

13

0

31

n.d.

44

Warszawa

15

0

29

n.d.

44

opole

13

2

29

n.d.

44

Lublin

14

0

29

n.d.

43

Kraków

9

0

33

n.d.

42

Warszawa

15

0

27

n.d.

42

Gdańsk

15

0

26

n.d.

41

Poznań

18

0

23

n.d.

41

Wrocław

12

9

20

n.d.

41

Kraków

10

0

30

n.d.

40

Wrocław

13

0

27

n.d.

40

Warszawa

15

0

25

n.d.

40

Wrocław

18

0

22

n.d.

40

Gdańsk

13

0

26

n.d.

39

Gdańsk

16

0

23

n.d.

39

Kraków

17

3

18

n.d.

38

Częstochowa

19

0

18

n.d.

37

Warszawa

8

0

28

n.d.

36

Poznań

16

0

20

n.d.

36

Kraków

16

0

20

n.d.

36

Warszawa

14

0

21

n.d.

35

Kraków

16

0

19

n.d.

35

Kielce

18

0

16

n.d.

34

Warszawa

3

0

30

n.d.

33

Wrocław

15

0

17

n.d.

32

Wrocław

10

0

21

n.d.

31

Lublin

14

0

17

n.d.

31

Warszawa

3

0

25

n.d.

28

Gdańsk

10

0

17

n.d.

27

Bydgoszcz

15

0

12

n.d.

27

Łódź

0

0

18

n.d.

18

pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

Katowice

10

0

Gdańsk

13

Bydgoszcz
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I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

1

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Liczba
finalistów

Szkoła

Liczba
laureatów

Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów
Opiekun naukowy
Magdalena Żmiejko

Komitet
okręgowy
Białystok

2

Andrzej Czyżewski

Bydgoszcz

1

Wioletta Graczyk

Bydgoszcz

Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1

Arkadiusz Stańczyk

Bydgoszcz

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie

1

Barbara Pankowska

Bydgoszcz

II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie

1

Izabella Zawisza-Blachnicka

Częstochowa

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

2

Agnieszka Owczarek, Urszula Kurek

Częstochowa

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

4

5

Waldemar Kotowski

Gdańsk

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku

1

1

Barbara Gadomska

Gdańsk

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Gdyni

1

Małgorzata Duszewska

Gdańsk

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku

1

Andrzej Kerlin

Gdańsk

Technikum nr XVI w Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku

1

Joanna Cichosz

Gdańsk

VI Liceum Ogólnokształcące im. W. Sierpińskiego w Gdyni

1

Maria Małkowska

Gdańsk

Marcin Gut

Katowice

1

Agata Kołodziejczyk

Katowice

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

1

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach

1

Grażyna Paździorek

Katowice

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

1

Kamil Sak

Katowice

Marta Martyniuk

Kielce

1

Marta Martyniuk

Kielce

2

Beata Stępień

Kielce

1

Iwona Szypuła

Kraków

1

Elżbieta Gurgul

Kraków

Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

1

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

1

Agnieszka Tupta

Kraków

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej

1

Teresa Wnękowicz

Kraków

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

3

Dawid Drabczyk, Monika Palonek

Kraków

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

1

1

Edyta Chołmej, Waldemar Żytomski

Lublin

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

1

3

Małgorzata Mańkowska

Lublin

1

Lidia Rachwał

Lublin

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana J. Zamoyskiego w Lublinie
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

1

Janina Żmuda-Kudłacz

Lublin

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Lublinie

1

Elżbieta Gluza

Lublin

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

2

Agnieszka Woźniak

Łódź

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

1

Ewa Michalska, Stanisław Karleszko

Opole

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu

1

Grażyna Kozłowska, Stanisław Karleszko

Opole

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana „Grota” Roweckiego w Opolu

1

Danuta Hausner

Opole
Poznań

Liceum Ogólnokształcące im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

1

Anna Mrula

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu

1

Roman Gmerek

Poznań

Ewa Gerasimow

Poznań

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile

1

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

1

Eugenia Ludwiczak

Poznań

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

1

Grzegorz Kobylski

Rzeszów

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

2

1

Patryk Araszkiewicz

Szczecin

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

4

1

Krzysztof Aszkowski

Warszawa

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

3

1

Michał Lubaś

Warszawa

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

2

Emil Derda, Jan Radzikowski

Warszawa

XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Warszawie

2

Emil Derda

Warszawa

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie

1

-

Warszawa

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Batorego w Warszawie

1

Zofia Dziubak-Komuda

Warszawa

LXVII Liceum Ogólnokształcące im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

1

Łukasz Janikowski

Warszawa

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

1

Emil Derda

Warszawa

XL Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Warszawie

1

Emil Derda

Warszawa

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

2

Michał Kołnierzak, Piotr Żoch

Warszawa

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

2

Michał Lubaś

Warszawa

XLI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Warszawie

2

Łukasz Janikowski, Paweł Kołodziejczyk Warszawa

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza we Wrocławiu

1

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim

1

2

Paweł Maryniak

Wrocław

1

Anna Dąbrowska

Wrocław

5

Małgorzata Drwięga, Paweł Galacki,
Paweł Maryniak, Michał Zator

Wrocław

1

Ewa Krzywicka, Jerzy Kaźmierczyk

Zielona Góra

1

Katarzyna Ławreszuk

Zielona Góra
35
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Sprawdź swoją wiedzę

Zestaw pytań z zawodów

i stopnia (szkolnych)

xxvI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym. (0–25 pkt)
1. Wyjaśnij przyczyny nierównowagi
budżetu państwa i konsekwencje
związane z narastaniem deficytu
budżetowego.
2. Przedstaw, jaki wpływ na sytuację
ekonomiczną gospodarstw domowych
ma nierównowaga na rynku pracy.
II. Z
 adanie z podstaw ekonomii.
(0–15 pkt)
W pewnej gospodarce zamkniętej
produkt potencjalny wynosi 1500,
konsumpcja autonomiczna wynosi
200, wydatki inwestycyjne wynoszą
200, a wydatki rządowe wynoszą 120.
Krańcowa skłonność do konsumpcji
wynosi 0,6. Dla uproszczenia przyjmijmy,
że nie występują podatki.
Odpowiedz na poniższe pytania
i wykonaj polecenia. Odpowiedzi krótko
uzasadnij.
1. Oblicz poziom produkcji w stanie
równowagi. (4 pkt)
2. Wyznacz wielkość luki PKB. (2 pkt)
3. Czy luka ma charakter inflacyjny, czy
deflacyjny? (2 pkt)
4. Jakie działania powinien podjąć rząd,
aby zlikwidować lukę PKB? (3 pkt)
5. Rozważmy wprowadzenie podatku
o stawce wynoszącej 20% – oblicz
lukę PKB przy tych założeniach. (4 pkt)
III. P
 ytania testowe. (0–60 pkt)
1. Co nie jest uznawane w ekonomii
za czynnik wytwórczy?
[A] cegły do budowy muszli
koncertowej
[B] fortepian w filharmonii
[C] praca muzyka orkiestry dętej
[D] obligacje komunalne
2. P
 rzesunięcie krzywej podaży
ziemniaków na rynku krajowym
w lewo może nastąpić pod
wpływem:
[A] wzrostu eksportu ziemniaków
[B] spadku dochodów realnych konsumentów
[C] kampanii społecznej informującej
o tym, że jedzenie ziemniaków wiąże się
z otyłością
[D] spadku ceny mięsa
36

3. Wiedząc, że ograniczenie
budżetowe konsumenta opisuje
równanie: 2X + 6Y = 120,
gdzie X i Y to ilości nabywanych
przez konsumenta dóbr, wskaż
prawidłową odpowiedź:
[A] konsument nie może kupić więcej niż
60 jednostek dobra Y
[B] cena dobra X wynosi 60
[C] cena dobra Y wynosi 6
[D] kupując 15 jednostek X i 15 jednostek
dobra Y, konsument osiągnie
równowagę
4. Jeśli przedsiębiorstwo działające
na niedoskonale konkurencyjnym
rynku podniesie cenę swojego
produktu, to:
[A] utarg całkowity na pewno spadnie
[B] utarg całkowity może wzrosnąć
[C] przedsiębiorstwo straci klientów
i zacznie na pewno przynosić straty
[D] utarg krańcowy może się zmniejszyć
5. Wskaż prawdziwe zdanie
w odniesieniu do optimum
ekonomicznego:
[A] odpowiada wielkości produkcji,
przy której przedsiębiorstwo będzie
minimalizować stratę
[B] występuje w sytuacji zrównania
produkcji całkowitej z wielkością
zapotrzebowania na produkt
[C] występuje jedynie
w przedsiębiorstwach działających
w warunkach niedoskonałej konkurencji
[D] nie może wystąpić w długim okresie
6. Korzyści skali produkcji występują
wówczas, gdy:
[A] przedsiębiorstwo jest monopolistą
[B] w miarę wzrostu produkcji
zmniejszają się koszty zmienne
[C] mamy do czynienia z długim okresem
[D] przedsiębiorstwo sprzedaje swoje
wyroby po wysokiej cenie
7. Która z niżej wymienionych
krzywych ma z pewnością
dodatnie nachylenie?
[A] popytu
[B] użyteczność krańcowej
[C] kosztu całkowitego
[D] utargu przeciętnego

8. P
 rzykładem oligopolu
w Polsce jest rynek:
[A] telefonii komórkowej
[B] handlu detalicznego obuwiem
[C] jednorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego
[D] gier liczbowych
9. Który rodzaj inflacji można
najłatwiej ograniczyć
za pomocą polityki pieniężnej?
[A] kosztową
[B] importowaną
[C] strukturalną
[D] popytową
10. Jeśli pewien kraj Ameryki
Łacińskiej dokonał dewaluacji
własnej waluty, a kraje będące
jego partnerami handlowymi
nie podjęły podobnych działań,
to można oczekiwać, że:
[A] wzrośnie eksport
[B] wzrośnie import
[C] zmniejszy się presja inflacyjna
[D] zmniejszą się koszty obsługi
zadłużenia zagranicznego
11. Jeśli nominalny PKB wzrósł
z 1000 mld USD do 1200 mld USD,
a deflator PKB wzrósł ze 125 do
175, to:
[A] realny PKB wzrósł
[B] realny PKB spadł
[C] realny PKB pozostał bez zmian
[D] na podstawie tych danych
nie można określić poziomu
realnego PKB
12. Jeżeli krańcowa skłonność
do oszczędzania wynosi 0,20,
to krańcowa skłonność do
konsumpcji wynosi:
[A] 0,2		
[C] 1,25
[B] 0,8		
[D] 5
13. Bank komercyjny może wykreować
pieniądz przez:
[A] utworzenie rezerw gotówkowych
[B] przyjęcie depozytu, a następnie
udzielenie kredytu
[C] jego wydrukowanie
[D] kreacja pieniądza możliwa jest
jedynie przez bank centralny
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14. Wskaż, które stwierdzenie jest
prawdziwe:
[A] wysokie zasiłki dla bezrobotnych
motywują do aktywnego poszukiwania pracy
[B] możliwe jest całkowite
wyeliminowanie bezrobocia
[C] podniesienie realnych wynagrodzeń
zmniejsza poziom bezrobocia (ceteris paribus)
[D] bezrobocie frykcyjne jest
nieuniknione
15. N
 ałożenie wysokich ceł importowych
na banany sprowadzane z Ameryki
Łacińskiej do krajów członkowskich
Unii Europejskiej:
[A] wynika z protekcjonizmu
[B] jest dogodną formą zwiększenia
wpływów budżetowych
[C] świadczy o nieznajomości przewag
komparatywnych
[D] poprawia terms of trade
 o dobrowolnych form oszczędzania
16. D
na emeryturę (tzw. III filar) w Polsce
nie zalicza się:
[A] indywidualnych kont zabezpieczenia
emerytalnego
[B] indywidualnych kont emerytalnych
[C] pracowniczych programów
emerytalnych
[D] otwartych funduszy emerytalnych
17.Stosowany przez media podział
na jastrzębie i gołębie dotyczy:
[A] inwestorów na giełdzie papierów
wartościowych
[B] skarbników (głównych księgowych)
w jednostkach samorządu terytorialnego
[C] ekspertów w zakresie odnawialnych
źródeł energii w Ministerstwie Ochrony
Środowiska
[D] członków Rady Polityki Pieniężnej
18. Emitentem pieniądza w Polsce jest:
[A] Mennica Polska
[B] Narodowy Bank Polski
[C] Państwowa Drukarnia Papierów
Wartościowych
[D] Ministerstwo Finansów
19.K
 tóre zabezpieczenie nie występuje
na będących obecnie w obiegu
banknotach o nominale 50 zł?
[A] efekt kątowy
[B] nitka zabezpieczająca
[C] farba zmienna optycznie
[D] hologram
20. Przy obliczaniu którego
indeksu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
bierze się pod uwagę zarówno
ceny zawartych w nim akcji,
jak i dochody z dywidend?
[A] WIG		
[B] WIG20
[C] mWIG40
[D] sWIG80

21. Wskaż prawdziwe stwierdzenie
dotyczące podatku od wartości
dodanej (VAT):
[A] jego stawka może wynosić 0%
[B] ciężar tego podatku ponosi zawsze
przedsiębiorstwo
[C] nie są nim obłożone produkty
importowane
[D] podatnikami tego podatku są
wyłącznie podmioty zobowiązane
do posiadania kas fiskalnych
22.Która z niżej wymienionych
kategorii wydatków ma
największy udział w wydatkach
sektora publicznego w Polsce?
[A] obrona narodowa
[B] ochrona środowiska
[C] ochrona zdrowia
[D] nauka i szkolnictwo wyższe
23. Łączna kwota długu jednostki
samorządu terytorialnego na
koniec roku budżetowego nie
może być wyższa niż:
[A] 15-krotność planowanych
w danym roku budżetowym
spłat rat kredytów i pożyczek
oraz wykupów wyemitowanych
przez tę jednostkę papierów
wartościowych
[B] 50% wartości majątku tej jednostki
na koniec roku budżetowego
[C] 60% dochodów ogółem
wykonanych przez tę jednostkę
w tym roku budżetowym
[D] kwota ta nie jest sztywno
określona, jest jedynie ograniczona
zdolnością jednostki do spłaty jej
zobowiązań
24. Zestawienie źródeł finansowania
składników majątkowych
jednostki gospodarczej to:
[A] aktywa
[B] pasywa
[C] wierzytelności [D] cash flow
25. P
 rzyczyną popularności
zatrudniania pracowników
przez firmy na podstawie
umów cywilnoprawnych
w Polsce z pewnością
nie jest:
[A] brak konieczności ponoszenia
przy tych umowach kosztów płatnych
urlopów wypoczynkowych
[B] możliwość nieopłacania
niektórych składek na ubezpieczenia
społeczne w przeciwieństwie do umów
o pracę
[C] brak rygorów przepisów dotyczących
wynagrodzeń minimalnych w umowach
cywilnoprawnych
[D] niższa stawka podatkowa
w przypadku umów cywilnoprawnych
na kwotę mniejszą niż 2000 zł

26. Twórcą koncepcji zarządzania
administracyjnego był:
[A] Max Weber
[B] Douglas McGregor
[C] Ricky Griffin
[D] Frederick Taylor
27.W klasycznym podejściu
na proces zarządzania
nie składa się:
[A] planowanie
[B] organizowanie
[C] przetrwanie
[D] kontrolowanie
28. Analiza decyzji inwestycyjnych
przedsiębiorstwa przed ich
podjęciem ma charakter analizy:
[A] ad hoc
[B] a posteriori
[C] ex ante
[D] ex post
29. Której z poniższych metod
nie zaleca się do badania
makrootoczenia firmy?
[A] analizy luki strategicznej
[B] metody delfickiej
[C] metody scenariuszowej
[D] metody kart kontrolnych
30.Proces planowania, realizowania
oraz kontroli efektywnego
ekonomicznie przepływu
produktów i ich magazynowania
oraz związanych z nimi
informacji, począwszy
od miejsca pochodzenia
do miejsca konsumpcji, to:
[A] lokowanie produktu
[B] outsourcing
[C] pozycjonowanie
[D] logistyka

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

iI stopnia (okręgowych)

xxvI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym. (0–25 pkt)
Przedstaw rolę banku centralnego
w stabilizowaniu sytuacji gospodarczej
w czasie kryzysu.
II. Zadanie z analizy finansowej.
(0–15 pkt)
Przedsiębiorstwo budowlane „Cegiełka”
otrzymało zlecenie budowy centrum
handlowego. Wartość kontraktu wynosi
2 mln zł. Koszty budowy oszacowano
na 1,6 mln zł. Zarząd rozważa dwa
warianty finansowania:
a) 100% kapitału własnego,
b) 50% kapitału własnego i 50%
kapitału obcego. W tym wariancie
pozostałe 50% kapitału własnego
pozwoli zrealizować dodatkowy projekt
o przewidywanej rentowności sprzedaży
brutto 20%.
Dla uproszczenia przyjmijmy, że CIT
wynosi 20%, a VAT nie występuje.
Łączny koszt kapitału obcego stanowi
10% pożyczonej sumy.
Wykonaj poniższe polecenia,
a odpowiedzi krótko uzasadnij:
1) oblicz wynik finansowy netto dla obu
wariantów (6 pkt),
2) oblicz efektywny (rzeczywisty) koszt
kredytu (1 pkt),
3) oblicz efekt tarczy podatkowej (2 pkt)
i wyjaśnij zasadę jej działania (2 pkt),
4) opierając się na wielkości zysku
oraz rentowności przedsięwzięcia,
wskaż, który wariant finansowania
należy zarekomendować zarządowi
przedsiębiorstwa (4 pkt).
III. Pytania testowe. (0–60 pkt)
1. P
 osługując się koncepcją
krzywej możliwości
produkcyjnych, podniesienie
wieku emerytalnego można
wyrazić jako:
[A] przesunięcie całej krzywej możliwości
produkcyjnych w lewo (w dół)
[B] ruch po krzywej możliwości
produkcyjnych w lewo (w górę)
[C] przesunięcie całej krzywej możliwości
produkcyjnych w prawo (w górę)
[D] przejście do punktu położonego
powyżej krzywej możliwości
produkcyjnych
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2. K
 rzywa popytu na pewien
produkt jest ujemnie nachylona.
Jeśli sprzedawca tego produktu
obniży jego cenę, to:
[A] bez wątpienia pojawi się strata
[B] na pewno zmieni się wysokość zysku
całkowitego
[C] utarg całkowity może wzrosnąć
[D] utarg całkowity zawsze się zmniejszy
3. W
 skaż prawdziwe stwierdzenie
w odniesieniu do nadwyżki
konsumenta:
[A] Jej wartość jest mniejsza
niż wyrażona w jednostkach
pieniężnych użyteczność całkowita ze
skonsumowanych jednostek dobra
i zawsze jest mniejsza niż wydatek
poniesiony na zakup tych jednostek
[B] jej wartość jest mniejsza niż wyrażona
w jednostkach pieniężnych użyteczność
całkowita ze skonsumowanych jednostek
dobra i zawsze jest większa niż wydatek
poniesiony na zakup tych jednostek
[C] jej wartość jest większa niż wyrażona
w jednostkach pieniężnych użyteczność
całkowita ze skonsumowanych jednostek
dobra i zawsze jest większa niż wysokość
wydatku poniesionego na zakup tych
jednostek
[D] zawsze jest równa różnicy pomiędzy
wyrażoną w jednostkach pieniężnych
użytecznością całkowitą ze skonsumowanych
jednostek dobra a wydatkiem poniesionym
na zakup tych jednostek
4.Które z zacytowanych stwierdzeń
ma charakter normatywny?
[A] wprowadzenie restrykcji w handlu
międzynarodowym zmniejsza dobrobyt
ekonomiczny społeczeństwa
[B] optymalizacja podatkowa powinna
być zabroniona, gdyż pozwala
międzynarodowym koncernom unikać
płacenia podatków w Polsce
[C] wprowadzenie płacy minimalnej nie
zawsze prowadzi do wzrostu bezrobocia
[D] wysoki poziom deficytu budżetowego
ma wpływ na poziom stóp procentowych
w gospodarce
5. A
 by zysk ekonomiczny
przedsiębiorstwa działającego
w warunkach monopolu był
większy niż zysk normalny:

[A] przedsiębiorstwo musi stosować
dyskryminację cenową
[B] cena musi przekraczać przeciętne
koszty całkowite
[C] utarg krańcowy musi być wyższy od
kosztu krańcowego
[D] popyt na produkty monopolisty musi
być nieelastyczny
6. Z
 jakim rodzajem podaży ma do
czynienia przedsiębiorstwo, jeśli
wzrost ceny oferowanego dobra
z 10 zł do 11 zł wywoła wzrost
wielkości podaży z 900 szt.
do 1000 szt.?
[A] podażą elastyczną
[B] podażą nieelastyczną
[C] podażą jednostkowo elastyczną
[D] podażą doskonale elastyczną
7.Dysponując wyłącznie izokwantą,
przy przejściu z jednego punktu
na nieliniowej izokwancie do
drugiego punktu na tej samej
izokwancie możemy określić:
[A] wielkości produkcji całkowitej
[B] rodzaj przychodów ze skali produkcji
[C] koszt zaangażowania czynników
wytwórczych
[D] wielkości zysku całkowitego
8. Kształt krótkookresowej krzywej
kosztów zmiennych wynika:
[A] z konieczności ponoszenia wyższych
kosztów stałych wraz ze zwiększaniem
rozmiarów przedsiębiorstwa
[B] ze zmian technologicznych
wprowadzanych przez przedsiębiorstwo
[C] z działania prawa malejących
przychodów
[D] z ujemnego nachylenia krzywej
popytu
9. Głównymi makroekonomicznymi
miernikami działalności
gospodarczej są: dochód
rozporządzalny (DPI), produkt
narodowy netto (NNP), produkt
narodowy brutto (GNP), produkt
narodowy netto w cenach
czynników produkcji (NNI).
W którym zestawie powyższe
miary zostały prawidłowo
uszeregowane od największej do
najmniejszej?
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[A] GNP, NNI, NNP
[B] DPI, GNP, NNI
[C] NNP, DPI, NNI
[D] NNP, NNI, DPI
10. Inflacja popytowa nie zostanie
wywołana przez:
[A] zwiększenie podaży pieniądza
[B] boom na rynku kredytowym
[C] wzrost cen towarów importowanych
[D] zwiększenie wydatków rządowych
11. Transferem z budżetu państwa jest:
[A] wydatek na budowę składowiska
odpadów niebezpiecznych
[B] inwestowanie wolnych środków
budżetu państwa na rachunku
depozytowym w banku centralnym
[C] wypłata zasiłków dla rodziców
samotnie wychowujących dzieci
[D] każda operacja finansowa związana
z wydatkami państwa ponoszonymi za
granicą
12. Z którym nurtem w ekonomii
utożsamiany jest Michał Kalecki
– jeden z najbardziej znanych na
świecie polskich ekonomistów?
[A] ekonomią klasyczną
[B] szkołą austriacką
[C] keynesizmem
[D] monetaryzmem
13. Pełne zatrudnienie oznacza, że:
[A] stopa bezrobocia rejestrowanego
wynosi 0%
[B] każda osoba zgłaszająca gotowość do
pracy otrzymuje ją
[C] w gospodarce nie występuje
bezrobocie koniunkturalne
[D] naturalna stopa bezrobocia wynosi 0%
14. Operacje otwartego rynku to:
[A] udzielanie przez banki komercyjne
wysokokwotowych kredytów, których
oprocentowanie jest powiązane ze stopą
WIBOR
[B] udzielanie bankom komercyjnym
kredytów przez bank centralny w ramach
udostępnionych przez niego linii kredytowych
[C] interwencje banku centralnego na
rynku walutowym
[D] zakup lub sprzedaż skarbowych
papierów wartościowych przez bank
centralny
15. Ilościowa teoria pieniądza
zakłada:
[A] wysoką zmienność szybkości obiegu
pieniądza
[B] stałość szybkości obiegu pieniądza
i poziomu cen
[C] stałość szybkości obiegu pieniądza
i nominalnego PKB
[D] stabilność szybkości obiegu pieniądza
i realnego PKB

16. Abolicja podatkowa to:
[A] darowanie podatnikom części
zatajonych należności podatkowych w
zamian za przyznanie się i dokonanie
wpłaty z tytułu ujawnionych oszustw
podatkowych
[B] rodzaj policji skarbowej zajmującej
się zwalczaniem oszustw związanych
z produkcją i dystrybucją wyrobów
akcyzowych
[C] czasowe zamrożenie progów
podatkowych w związku ze złą sytuacją
budżetu
[D] ruch społeczny w krajach wysoko
rozwiniętych żądający ograniczenia
zakresu opodatkowania obywateli
i roli państwa w gospodarce
17. P
 rzeprowadzaną systematycznie,
niezależną i obiektywną ocenę
kontroli zarządczej w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych
i Narodowym Funduszu Zdrowia
wykonuje:
[A] Sejm
[B] Minister Finansów
[C] Prezes Rady Ministrów
[D] audytor wewnętrzny
18. F
 irma doradcza wystawiła
fakturę za świadczone usługi.
W wyniku tego zdarzenia
w firmie doradczej:
[A] zwiększyła się tylko wartość aktywów
[B] zwiększyła się tylko wartość pasywów
[C] zwiększyła się wartość aktywów
i pasywów
[D] to zdarzenie nie jest ujawniane
w bilansie do czasu zapłaty faktury
19. K
 osztem dla przedsiębiorstwa
jest wydatek poniesiony na:
[A] zapłatę podatku od środków
transportowych
[B] zapłatę raty kredytu obrotowego
[C] zakup gruntu pod budowę
nowej hali produkcyjnej
[D] zapłatę opłaty w leasingu
finansowym
20. W
 skaż stwierdzenie prawdziwe
w odniesieniu do składki na
obowiązkowe ubezpieczenie
rentowe w Polsce:
[A] pozwala pracodawcy obniżyć
podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym o wartość składek
[B] jej wysokość zależy od rodzaju
prowadzonej działalności i związanego
z tym ryzyka
[C] płacona jest po połowie przez
pracownika i pracodawcę
[D] dotyczy tylko osób po 26. roku
życia, ponieważ wcześniej
nie można otrzymać renty z tytułu
niezdolności do pracy

21. Z
 ałożenie, że bieżąca cena
odzwierciedla wszystkie czynniki
mogące wpływać na wycenę
akcji, więc wystarczy analizować
tylko ceny i obroty, które
odzwierciedlają skutki działania
czynników, jest charakterystyczne
dla analizy:
[A] fundamentalnej
[B] technicznej
[C] sytuacyjnej
[D] menedżerskiej
22. Wysokie ryzyko inwestowania
w kontrakty futures na WIG20
notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
wiąże się przede wszystkim z:
[A] niefizycznym charakterem indeksu
[B] występowaniem dźwigni finansowej
[C] niską płynnością tego instrumentu
finansowego
[D] brakiem korelacji z aktualną sytuacją
na giełdzie
23. Wskaż, które stwierdzenie jest
prawdziwe w odniesieniu do
obligacji zerokuponowych:
[A] są emitowane przez państwa,
w przypadku których istnieje duże ryzyko
upadłości, a więc i braku wypłaty odsetek
[B] to takie obligacje, których
rentowności nie da się wyliczyć, ponieważ
wysokość ich oprocentowania zależna jest
od przyszłej zyskowności podmiotu, który
je emituje
[C] niemożliwe jest wyliczenie średniego
czasu trwania obligacji, ponieważ
obligacja może być przedterminowo
wykupiona na żądanie emitenta
[D] zyskiem inwestora jest jedynie różnica
pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną
obligacji
24. Która z poniższych czynności nie
jest czynnością bankową sensu
stricto?
[A] przyjmowanie wkładów pieniężnych
płatnych na żądanie
[B] udzielanie kredytów
[C] wydawanie kart płatniczych
[D] wydawanie instrumentu pieniądza
elektronicznego
25. Ryzyko inwestycyjne
w ubezpieczeniu na życie
z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym ponosi:
[A] zakład ubezpieczeń
[B] ubezpieczony
[C] zakład ubezpieczeń, ale tylko
do poziomu inwestycji określonego
wartościowo w polisie
[D] ubezpieczony, ale tylko w przypadku
wyboru funduszu inwestującego
w udziałowe papiery wartościowe (akcje)
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26. W
 arunkiem powodzenia
strategii dumpingu jest:
[A] przejęcie kontroli nad głównymi
kanałami dystrybucji konkurentów
[B] utrzymywanie kosztów produkcji na
poziomie niższym niż konkurencja
[C] szybkość wdrożenia strategii
i wykorzystanie efektu zaskoczenia
[D] występowanie barier uniemożliwiających
ponowne wejście konkurentów na rynek

28. Założenie, że firma może
sprawniej i skuteczniej obsłużyć
swój wąski strategiczny segment
niż konkurenci działający
w szerszej skali, leży u podstaw
strategii:
[A] czystej
[B] dywersyfikacji
[C] koncentracji
[D] projakościowej

27. P
 odejście sytuacyjne
w zarządzaniu:
[A] zakłada, że struktury organizacyjne
przedsiębiorstw w różnych sektorach, ale
w tym samym stadium rozwoju mogą być
identyczne
[B] oznacza, że stosowanie ogólnie
przyjętych zasad właściwych w danej
sytuacji zawsze daje pozytywne rezultaty
[C] postuluje tworzenie
w przedsiębiorstwie struktur
zindywidualizowanych i adaptacyjnych
[D] zwraca uwagę, że hierarchiczna
i scentralizowana struktura organizacyjna
nie może sprawdzić się w praktyce jako
zbyt zbiurokratyzowana

29. O
 rientacja marketingowa
za punkt wyjścia działań
przedsiębiorstwa uznaje:
[A] dążenie do wysokiej zyskowności
w długim okresie
[B] zdominowanie rynku dzięki
przyspieszeniu moralnego zużycia
produktów
[C] zwiększenie jakości usług
świadczonych przez firmę
[D] życzenia, preferencje i oczekiwania
konsumentów

w wypadku niewykonania przez
niego niezgodnych z prawem poleceń
służbowych
[B] nieprzyznanie przez przełożonego
nagród i premii motywacyjnych
pracownikowi, jeśli często wykonuje on
niewłaściwie swoje obowiązki
[C] częste publiczne wyśmiewanie
wyglądu pracownika przez pozostałych
współpracowników
[D] notoryczne otrzymywanie przez
pracownika nadmiernej ilości pracy,
która jest niemożliwa do wykonania
w ustalonym przez przełożonego terminie
Prawidłowe odpowiedzi
do pytań testowych:
1. C; 2. C; 3. D; 4. B; 5. B; 6. A;
7. A; 8. C; 9. D; 10. C; 11. C; 12. C;
13. C; 14. D; 15. D; 16. A; 17. D;
18. C; 19. A; 20. A; 21. B; 22. B;
23. D; 24. C; 25. B; 26. D; 27. C;
28. C; 29. D; 30. B.

30.Przykładem mobbingu nie jest:
[A] grożenie przez pracodawcę
pracownikowi zwolnieniem z pracy

Zestaw pytań z zawodów

iII stopnia (centralnych)

xxvI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym. (0–25 pkt)
Przedstaw istotę sieci bezpieczeństwa
finansowego w Polsce oraz wyjaśnij jej
rolę w przeciwdziałaniu nierównowagom
w gospodarce.
II. Zadanie analityczne. (0–15 pkt)
Przedsiębiorstwo A zajmuje pozycję mono
polistyczną na dwóch rynkach: amerykań
skim i angielskim. Popyt na produkt tego
przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczo
nych wyraża równanie:
QUS = 100 000 – 5 000PUS, gdzie PUS jest
ceną w dolarach amerykańskich. Popyt
w Wielkiej Brytanii opisany jest równa
niem: QGB = 15 500 – 500PGB, gdzie PGB
jest ceną na rynku angielskim, ustaloną
również w dolarach amerykańskich.
Funkcję kosztu całkowitego dla tego
przedsiębiorcy przedstawia wzór:
TC = 50 000 + 2Q, gdzie Q oznacza
łączną produkcję trafiającą na rynek
amerykański i brytyjski.
Zakładając, że przedsiębiorstwo A
mogłoby wyznaczyć różne ceny w obu
krajach i chciałoby maksymalizować
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swój zysk, dokonaj stosownych obliczeń
i odpowiedz na poniższe pytania:
1) jakie ceny sprzedaży powinno zapro
ponować na tych rynkach? (2 pkt)
2) ile swoich produktów sprzeda na
każdym z nich? (2 pkt)
3) ile wyniesie jego zysk całkowity? (1 pkt)
Gdyby urzędom antymonopolowym
udało się zmusić przedsiębiorstwo A
do wyznaczenia tej samej ceny w obu
krajach, to:
4) jaką cenę sprzedaży powinno zapropo
nować przedsiębiorstwo A? (2 pkt)
5) ile swoich produktów przedsiębior
stwo A sprzeda na każdym z rynków?
(2 pkt)
6) ile wyniesie jego zysk? (1 pkt)
Przedsiębiorstwo B – potężny brytyjski
producent dóbr pokrewnych do pro
duktów przedsiębiorstwa A – ogłosiło
w swojej nowej strategii zainteresowanie
wejściem na brytyjski rynek opanowany
przez przedsiębiorstwo A i zapowiedziało
wierne naśladowanie dotychczasowego
monopolisty w jego ruchach ceno

wych. Odpowiedź przedsiębiorstwa A
na tę zapowiedź była natychmiastowa.
Wysłało ono mianowicie czytelny sygnał,
że jest gotowe obniżyć cenę produktu
na rynku brytyjskim do 5 dolarów, jeśli
tylko konkurent pojawi się w jego gałęzi
(zakładamy przy tym, że przedsiębior
stwo A może stosować różne ceny na
rynku amerykańskim i brytyjskim). Taka
cena skutecznie zapobiegłaby pojawieniu
się nowego gracza na rynku (gdyż jego
strata wynosiłaby 150 tys. dolarów),
ale pierwszy ruch należy właśnie do
przedsiębiorstwa B, dla którego minimal
ny akceptowalny poziom ceny rynkowej
warunkujący rentowność przedsięwzięcia
to 7,5 dolara.
7) C
 zy przedsiębiorstwo B powinno
w takiej sytuacji poważnie potrakto
wać groźbę monopolisty, jeśli można
szacować, że popyt na produkty
przedsiębiorstwa A w sytuacji zaist
nienia duopolu będzie wyrażał się
równaniem: QA = 15 500 – 1 000PA +
100PB? Uzasadnij swoją odpowiedź.
(5 pkt)
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III. Pytania testowe. (0–60 pkt)
1.W którym przypadku wzrośnie
podaż na krajowym rynku
koszulek bawełnianych?
[A] gdy spadnie wysokość wynagrodzenia
szwaczek
[B] gdy wzrosną dochody konsumentów
[C] gdy wzrośnie cena koszulek
bawełnianych
[D] gdy spadnie eksport koszulek
bawełnianych do innych krajów
2. W przypadku którego
z wymienionych dóbr można
uznać, że popyt jest nieelastyczny
cenowo?
[A] insuliny
[B] soli kuchennej
[C] małej paczki chusteczek higienicznych
[D] srebrnej biżuterii
3. Które z podanych stwierdzeń
są prawdziwe w odniesieniu do
krzywych obojętności?
[A] dwie różne krzywe nigdy nie mogą się
przecinać
[B] prezentują one różne kombinacje
ilościowe dóbr lub usług, które charakteryzują
się dla konsumenta jednakowym poziomem
użyteczności krańcowej
[C] wraz ze wzrostem dochodów realnych
konsumenta przesuwają się w prawo
[D] zawsze są funkcjami wypukłymi
o nachyleniu ujemnym
4. W
 przedsiębiorstwie z branży
przetwórstwa owocowego
nastąpił wzrost cen owoców
wykorzystywanych w produkcji.
Konsekwencją tego będzie zmiana
położenia krzywej kosztów:
[A] krańcowych
[B] przeciętnych kosztów zmiennych
[C] przeciętnych kosztów całkowitych
[D] przeciętnych kosztów stałych
5. Które stwierdzenie jest prawdziwe?
[A] przedsiębiorstwo zaprzestanie
działalności, jeśli w długim okresie będzie
osiągało zysk ekonomiczny równy zero
[B] przedsiębiorstwo wstrzyma działalność,
jeśli w krótkim okresie utarg całkowity
będzie pokrywał w całości koszty zmienne
i tylko część kosztów stałych
[C] przedsiębiorstwo nie będzie prowadzić
działalności w krótkim okresie, jeśli cena
produkowanych dóbr będzie niższa niż
przeciętne koszty całkowite
[D] jeśli przedsiębiorstwo osiąga zysk
normalny, zawsze będzie prowadzić
działalność
6. Jeśli następuje wzrost popytu
na ziemię, przy założeniu jej
całkowitej nieelastyczności
cenowej, to:

[A] zmianie ulegnie efektywność
wykorzystania ziemi
[B] zwiększą się dochody właścicieli ziemi
z tytułu jej dzierżawy
[C] zmniejszy się stawka renty gruntowej
[D] zwiększy się przychód krańcowy
z produktu ziemi

12. Wśród przyczyn bezrobocia
strukturalnego można wymienić:
[A] niewydolne pośrednictwo pracy
[B] błędną politykę fiskalną
[C] dynamiczny rozwój nowoczesnych
dziedzin przemysłu
[D] wprowadzenie płacy minimalnej

7. W optimum Pareta:
[A] dostępne dla społeczeństwa zasoby
są wykorzystywane w sposób efektywny
[B] alokacja dóbr i usług następuje w
taki sposób, że podstawowe potrzeby
konsumpcyjne wszystkich jednostek są
zaspokojone
[C] nie jest możliwe zwiększenie
dobrobytu chociażby jednej jednostki bez
jednoczesnego zmniejszenia dobrobytu
innej jednostki lub jednostek
[D] poziom użyteczności u każdej jednostki
w zbiorowości jest taki sam

13. Prawdą jest, że:
[A] występowanie ujemnej różnicy
pomiędzy krajową a światową stopą
procentową sprzyja odpływowi kapitału
z kraju
[B] występowanie ujemnej różnicy
pomiędzy krajową a światową stopą
procentową sprzyja napływowi kapitału
do kraju
[C] występowanie dodatniej różnicy pomiędzy
krajową a światową stopą procentową sprzyja
odpływowi kapitału z kraju
[D] występowanie dodatniej różnicy
pomiędzy krajową a światową stopą
procentową sprzyja napływowi kapitału
do kraju

8. J eśli produkcja węgla kamiennego
wywołuje nieinternalizowane
koszty zewnętrzne, to skutkiem
tego jest:
[A] zbyt duża produkcja węgla przy zbyt
wysokiej cenie
[B] zbyt duża produkcja węgla przy zbyt
niskiej cenie
[C] zbyt mała produkcja węgla przy zbyt
wysokiej cenie
[D] społecznie efektywna wielkość
produkcji węgla, lecz przy zbyt niskiej cenie
9.Rozporządzalne dochody osobiste
są równe dochodom osobistym
pomniejszonym o:
[A] płatności transferowe
[B] podatki pośrednie
[C] oszczędności
[D] podatki od dochodów osobistych
10. G
 eneralnie ekonomiści zgodni są
co do tego, że:
[A] nagłe zmiany podaży pieniądza mogą
znacząco wpływać na zagregowany popyt
[B] polityka monetarna ma relatywnie
mniejsze znaczenie niż polityka fiskalna
w stabilizowaniu gospodarki
[C] kontrola podaży pieniądza jest
wystarczającym środkiem kontroli inflacji
[D] zmiany podaży pieniądza nie są jedyną
przyczyną inflacji
11. Przykładem dyskrecjonalnej
polityki ekonomicznej jest:
[A] zwiększenie wpływów budżetowych
z podatku dochodowego w związku
z szybkim wzrostem płac nominalnych
w sytuacji progresywnego systemu
podatkowego
[B] wypłata zasiłków dla bezrobotnych
[C] podwyżka akcyzy na benzynę i olej
napędowy
[D] podniesienie stopy rezerw
obowiązkowych

14. Która z poniższych kategorii
wydatków podlega
największym wahaniom w cyklu
koniunkturalnym?
[A] wydatki rządowe
[B] wydatki konsumpcyjne
[C] wydatki inwestycyjne
[D] wydatki na zakupy importowanych
towarów i usług
15. Krótkookresowa krzywa
zagregowanej podaży może
zmienić swoje położenie pod
wpływem zmiany:
[A] cen dóbr i usług w gospodarce
[B] płac nominalnych i cen innych
czynników wytwórczych
[C] wydajności pracy
[D] zagregowanego popytu
16. Hipoteka:
[A] może zabezpieczać wierzytelność,
która może powstać dopiero w przyszłości
[B] nie może zostać ustanowiona bez woli
właściciela obciążanej nieruchomości
[C] może zabezpieczać tylko jedną
wierzytelność wynikającą z jednego
stosunku prawnego
[D] może zostać ustanowiona na prawie
wieczystego użytkowania
17. Traktat o stabilności,
koordynacji i zarządzaniu w Unii
Gospodarczej i Walutowej, zwany
też paktem fiskalnym, zakłada:
[A] konieczność średniookresowego
zrównoważenia lub doprowadzenia do
nadwyżki salda sektora publicznego
[B] zredukowanie długu sektora instytucji
rządowych i samorządowych w stosunku
do produktu krajowego brutto do wartości
poniżej 60%
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[C] podjęcie wysiłków na rzecz
pobudzenia konkurencyjności
i zwiększenia stopnia konwergencji
[D] nieograniczone udzielanie bankom
komercyjnym nisko oprocentowanych
pożyczek przez Europejski Bank Centralny
w ramach LTRO
18. Inwestor giełdowy porównuje
wskaźniki finansowe dwóch
spółek giełdowych. W przypadku pierwszej z nich (spółka X)
wskaźnik P/E wynosi 2, a wskaźnik P/BV równy jest 1,5, natomiast wskaźniki drugiej rozpatrywanej spółki (Y) to odpowiednio
2,5 oraz 1,7. Które z poniższych
stwierdzeń jest prawdziwe?
[A] cena spółki X jest na pewno wyższa
niż cena spółki Y
[B] za każde 2,5 zł zysku spółki Y
inwestor płaci 1 zł
[C] wartość księgowa przypadająca na
akcję spółki Y jest na pewno większa niż
wartość ta przypadająca na akcję spółki X
[D] wartość księgowa spółki X jest
mniejsza niż jej wartość rynkowa
19. Spółka akcyjna wyemitowała
1 mln akcji, które zostały
sprzedane w ofercie publicznej
po 16 zł każda. Cena nominalna
jednej akcji to 10 zł. Które
z poniższych stwierdzeń opisuje,
co stało się w tej sytuacji?
[A] spółka zrealizowała zysk operacyjny
w kwocie 6 mln zł
[B] uzyskana kwota z nadwyżki
ceny sprzedaży nad ceną nominalną
powiększyła kapitał zapasowy
[C] kapitał zakładowy (akcyjny) wzrósł
o 16 mln zł
[D] taka sytuacja nie jest możliwa,
ponieważ niedozwolona jest sprzedaż
akcji po cenie wyższej od nominalnej
20. Dochodem jednostki samorządu
terytorialnego są wpływy z:
[A] podatku od osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej
[B] podatku od czynności cywilnoprawnych
[C] podatku leśnego
[D] podatku od gier
21. W przypadku opcji europejskiej
z góry określona jest
maksymalna wysokość:
[A] straty nabywcy opcji kupna
[B] zysku wystawcy opcji kupna
[C] straty nabywcy opcji sprzedaży
[D] zysku wystawcy opcji sprzedaży
22. Jak bankowcy w banku krajowym
nazywają prowadzony przez nich
dewizowy rachunek depozytowy
banku zagranicznego?
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[A] rachunek loro
[B] rachunek nostro
[C] rachunek costro
[D] rachunek vigo

[A] ucząca się
[B] zorientowana strategicznie
[C] ultrakonkurencyjna
[D] przedsiębiorcza

23. Biuro Informacji Kredytowej:
[A] gromadzi i udostępnia informacje
tylko o niesolidnych dłużnikach
[B] jest własnością Skarbu Państwa
[C] wpisując do rejestru osobę,
która nie spłaciła kredytu, nie
potrzebuje jej zgody
[D] może wymieniać się z biurami
informacji gospodarczej informacjami
o zobowiązaniach z innych tytułów niż
zobowiązania kredytowe

29. Które stwierdzenie najlepiej
charakteryzuje misję
przedsiębiorstwa?
[A] określa najważniejsze obszary
działania przedsiębiorstwa
[B] definiuje cel lub powód istnienia
przedsiębiorstwa
[C] wyznacza ramowy zakres
odpowiedzialności ścisłego kierownictwa
przedsiębiorstwa
[D] wskazuje, do czego dąży
przedsiębiorstwo w średnioi długookresowym horyzoncie

24. W rachunkowości zasada, w myśl
której w księgach rachunkowych
jednostki należy ująć wszystkie
przychody i koszty dotyczące
danego okresu, niezależnie od
terminu ich zapłaty, nazywa się:
[A] zasadą ostrożności
[B] zasadą memoriałową
[C] zasadą kontynuacji działania
[D] zasadą współmierności
25. P
 roces przekształcania
niepłynnych i nierynkowych
aktywów finansowych
w instrumenty finansowe, które
mogą być przedmiotem transakcji
na rynku kapitałowym, to:
[A] sekurytyzacja
[B] arbitraż
[C] swap
[D] clearing
26. Złoty spadochron to:
[A] strategia rynkowa firmy polegająca
na kierowaniu nowej oferty tylko do
najzamożniejszych klientów
[B] potoczne określenie kluczowych
menedżerów rekrutowanych spoza firmy
[C] rodzaj długoterminowych
kontraktów zabezpieczających firmę
przed spadkiem liczby zamówień
w sytuacji pogorszenia koniunktury
[D] jeden ze sposobów obrony firmy
przed wrogim przejęciem
27. D
 o badania kompetencji
pracowników można
wykorzystać:
[A] assessment center
[B] projekcję treści wieloznacznych
[C] wystandaryzowaną kartę walidacji
[D] metodę 360 stopni
28. O
 rganizacja oparta na tworzeniu,
nabywaniu i przekazywaniu
wiedzy, a także gotowa na
zmianę swojego zachowania pod
wpływem nowych okoliczności
rynkowych to organizacja:

30. W macierzy Boston Consulting
Group mianem „psy” określa
się produkty przedsiębiorstwa,
które charakteryzują się:
[A] relatywnie niskim udziałem w rynku,
który wolno się rozwija
[B] relatywnie wysokim udziałem
w rynku, który wolno się rozwija
[C] relatywnie niskim udziałem w rynku,
który szybko się rozwija
[D] relatywnie wysokim udziałem
w rynku, który szybko się rozwija

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

Odpowiedzi do zadań
z poszczególnych stopni zawodów
są zamieszczone na stronie
internetowej Olimpiady
(www.pte.pl/owe). Zachęcamy też
do skorzystania z interaktywnej
aplikacji (quizu) do rozwiązywania
pytań testowych, która znajduje
się na stronie internetowej
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
na portalu społecznościowym
Facebook (www.facebook.com/
OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).
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Jakub Stasik interesuje się sportem i muzyką.
Za swój największy sukces uważa wygraną w Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej. Jest perfekcjonistą, dąży do ideału.
Jego motto brzmi: „Granicą jest niebo”. Uważa, że można
osiągnąć wszystko, jeśli naprawdę się tego chce. Nie lubi
sytuacji, w których niewiele zależy od niego.

Ekonomia to dla mnie: wyzwanie, spełnienie własnych ambicji i sprawdzian charakteru.
Dzięki OWE nauczyłem się, że: ciężka praca przynosi efekty.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: sprawdzenia wiadomości sportowych i giełdowych.
Sukces to dla mnie: pokonanie własnych słabości.
Ludzie nie wiedzą o mnie, że: nie piję kawy, a sporo osób stara się mnie na nią zaprosić :)
Największy grzech ekonomistów to: zbyt konserwatywne podejście w niektórych sprawach,
co widać zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu.
W moim życiu chciałbym: wiedzieć, że moja rodzina jest przy mnie szczęśliwa
i niczego jej nie brakuje.
W komórce mam: dyskografię Florence & The Machine oraz plan treningowy na siłownię.
Konkurencja: nieistotna, jeśli należycie wykona się swoją pracę.
Wakacje spędzam: robiąc to, na co mam ochotę, a wcześniej nie miałem na to czasu.
Pracować chciałbym: robiąc to, co mnie intryguje, ciekawi, dostarcza emocji i jest wyzwaniem.
Do szału może mnie doprowadzić: głupota lub hipokryzja innych ludzi.
Nigdy sobie nie odmawiam: rzeczy, które sprawiają mi przyjemnosć (smacznej potrawy,
meczu w telewizji, wyścigu Formuły 1, meczu w „FifA” z bratem na PlayStation).
Inspiruje mnie: możliwość rozwoju i spełniania marzeń.
Internet jest: oknem na świat oraz obowiązkowym dodatkiem do śniadania,
niczym poranna kawa dla wielu osób.
Czytam: wiele książek i gazet, o których czytanie nikt by mnie nie podejrzewał (np. „Vogue”) ;)
Oglądam: przede wszystkim sport (piłka nożna, Formuła 1, koszykówka, tenis) oraz dwa
seriale – „Gra o tron” i… „Plotkarę”.
Innych oceniam: zazwyczaj właściwie, choć nie zawsze jest to proste.
Chciałbym poznać: Virginię Woolf i Florence Welch – wyjątkowe i intrygujące kobiety.
Ulubiony gadżet: iPad.
Gdybym nie był tym, kim jestem, mógłbym być: piłkarzem Realu Madryt.
Gdyby to ode mnie zależało: cofnąłbym się w czasie.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam, to: figurka małpki, która trzyma grzechotki,
wykonana z kokosa (pamiątka z wyjazdu).
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