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Czekamy na nowych olimpijczyków!
Zapraszamy uczniów oraz nauczycieli do udziału
w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W tym roku szkolnym odbędzie się ona pod hasłem: „Polska
droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”.
Patronatem honorowym objął ją Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski.
Uczestnictwo w Olimpiadzie zgłaszają szkoły. Wystarczy wejść
na stronę internetową www.owe.pte.pl i do 30 września wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Warto, bo na zwycięzców czekają nagrody!
Jedną z największych jest możliwość dostania się na wymarzone studia
na specjalnych warunkach, na zasadzie pierwszeństwa.
Aby zachęcić do udziału szczególnie te szkoły, które do tej pory nie
stworzyły swoim uczniom możliwości sprawdzenia się, przygotowaliśmy
„Biuletyn PTE” poświęcony zakończonej już XXVII OWE. Odbywała
się ona pod honorowym patronatem Prezesa NBP prof. Marka Belki pod hasłem:
„Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”. Jej zorganizowanie nie byłoby możliwe bez
wsparcia finansowego ze strony Narodowego Banku Polskiego.
W „Biuletynie PTE” relacjonujemy poszczególne etapy zmagań olimpijskich
i przedstawiamy zwycięzców. Jednak każdy, kto wystartował, może czuć się
wygranym. Podczas szlachetnej rywalizacji zdobył wiedzę, doświadczenie, kontakty.
Przekonał się, że upór, konsekwencja i pracowitość naprawdę procentują.
Cele Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej to: przekazywanie wiedzy o współczesnej
gospodarce, wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych oraz rozwijanie
umiejętności samodzielnego myślenia w kategoriach ekonomicznych. Udział
w Olimpiadzie uczy też czegoś więcej. Znakomicie ujął to Henry Hazlitt w swojej
książce pt. „Ekonomia w jednej lekcji”, opublikowanej w 1946 r.: „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”.
Tym nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, którzy od wielu lat przy
gotowują młodzież do udziału w Olimpiadzie i są głównymi organizatorami
zawodów szkolnych, serdecznie dziękujemy. Bez ich zaangażowania to wielkie
przedsięwzięcie nie spełniałoby swojej edukacyjnej funkcji.
Zapraszamy także na stronę organizatora zawodów – Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego – www.pte.pl.
Warto spróbować!

			

Nakład: 5000 egz.

Iwona Dudzik
redaktor prowadząca

Oddziały Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Białystok 15-062, Uniwersytet w Białymstoku,
Wydział Ekonomii i Zarządzania,
ul. Warszawska 63, tel. 85 745 77 06
e-mail: pte@uwb.edu.pl
Bielsko-Biała 43-309, ul. Willowa 2,
tel./fax 33 827 93 54,
e-mail: partship@ath.bielsko.pl
Bydgoszcz 85-034, ul. Długa 34
tel. 52 322 37 42, fax 52 322 65 52
e-mail: sekretariat@pte.bydgoszcz.pl
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Jana Kochanowskiego w Kielcach,
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e-mail: a.szplit@plusnet.pl
Koszalin 75-254, ul. Franciszkańska 52
tel./fax 94 343 33 33, tel. 94 343 19 60
e-mail: ptekoszalin@neostrada.pl
Kraków 31-510, ul. Rakowicka 20A
tel./fax 12 634 32 59, kom. 536 711 536
e-mail:krakow@pte.pl

Częstochowa 42-200,
ul. Kilińskiego 32/34
tel. 34 324 97 33, 34 324 26 30,
fax 34 324 26 30
e-mail: opteczwa@onet.pl

Legnica 59-220, ul. Senatorska 32
tel. 606 979 426, fax 76 862 39 19
e-mail: n1bednarz@wp.pl

Gdańsk 80-830, ul. Długi Targ 46/47
tel. 58 301 54 61, tel./fax 58 301 99 71
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Lublin 20-262, Park Naukowo-Technologiczny,
ul. Dobrzańskiego 3, tel. 516 200 240
e-mail: tomasz.zatorski@gmail.com

Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 47
tel. 32 331 30 81, tel./fax 32 331 30 82
e-mail: biuro@ptegliwice.pl

Łódź 90-608, ul. Wólczańska 51
tel./fax 42 632 44 20
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl
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tel. 17 853 36 49, fax 17 853 38 15
e-mail: pterzeszow@poczta.onet.pl
Szczecin 71-004, Uniwersytet Szczeciński, Wydział
Zarządzania i Ekonomiki Usług, ul. Cukrowa 8
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fax 91 444 31 29, e-mail: pte@pte.szczecin.pl
Toruń 87-100, ul. Kopernika 21
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Dr Artur Pollok, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Cele i zadania Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
Do największych i najważniejszych przedsięwzięć
z zakresu edukacji ekonomicznej, skierowanych do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski oraz
ich nauczycieli, należy Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Jest ona organizowana przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji
Narodowej, począwszy od 1987 r. Znaczenie Olimpiady
w procesie edukacji ekonomicznej społeczeństwa oraz
jej popularność znajdują wyraz w liczbie uczestników
i szkół przystępujących do zawodów każdej edycji
Olimpiady. W dotychczas zorganizowanych dwudziestu
siedmiu edycjach zawodów udział wzięło ponad 300 tys.
uczniów, a liczba szkół średnich, z których się wywodzą,
co roku wynosi ok. tysiąca.

G

łównym celem Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej jest edukacja eko
nomiczna młodzieży, pogłębianie wie
dzy o współczesnej gospodarce oraz
wspieranie rozwoju uczniów szcze
gólnie uzdolnionych. Przyjęta formuła
Olimpiady ma na celu zarówno spraw
dzenie zdobytej wiedzy ekonomicz
nej, jak i sprzyjanie rozwojowi samo
dzielnego myślenia. Dotychczasowe
doświadczenia pozwalają stwierdzić,
że cele te są realizowane z powodze
niem. Laureaci i finaliści Olimpiady są
uznanymi naukowcami, menedżerami
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oraz urzędnikami wysokiego szczebla
administracji rządowej.
Za organizację Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej i jej poziom meryto
ryczny odpowiedzialny jest Komitet
Główny Olimpiady powoływany na
pięcioletnią kadencję przez Zarząd
Krajowy Polskiego Towarzystwa Eko
nomicznego. Komitetem Głównym
kieruje przewodniczący. Od 2007 r.
funkcję tę pełni prof. dr hab. Stanisław
Owsiak – kierownik Katedry Finansów
na Wydziale Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. W po

szczególnych miastach wojewódzkich
zostały powołane Komitety Okręgo
we Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
które odpowiadają za organizację za
wodów I stopnia (szkolnych) i II stop
nia (okręgowych). Łącznie jest ich 17,
a swoje siedziby mają w: Białymstoku,
Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku,
Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lu
blinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pozna
niu, Rzeszowie, Szczecinie, Warsza
wie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze.
W szkołach biorących udział w Olim
piadzie powoływane są komisje szkol
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ne. Koordynują one organizację zawo
dów I stopnia (szkolnych) i dokonują
oceny prac uczestników tego etapu.
Zawody Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej są trzystopniowe. Jej I etap
odbywa się w szkołach. Spośród
uczestników zawodów I stopnia
(szkolnych) wyłanianych jest 10% naj
lepszych uczniów, którzy przystępu
ją następnie do zawodów II stopnia
przeprowadzanych w okręgach, tj. na
poziomie wojewódzkim. Z tego eta
pu zostaje wyselekcjonowanych 100
najlepszych uczestników kwalifikowa
nych do finału Olimpiady – zawodów
III stopnia (centralnych), odbywają
cych się w Warszawie. Na podium
przygotowanych jest 30 miejsc – tylu
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze
rezultaty w czasie finałowych zma
gań olimpijskich, uzyskuje tytuł laure
ata Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Aby znaleźć się w tym gronie, trze
ba pokonać w szlachetnej rywaliza
cji naukowej ok. 15 tys. pozostałych
uczestników Olimpiady (tylu bowiem
uczniów co roku w niej uczestniczy).
Zawody I stopnia (szkolne) i II stopnia
(okręgowe) mają charakter pisemny,
natomiast dwudniowy finał Olimpia
dy – zawody III stopnia (centralne) –
przeprowadzany jest w formie zarów
no pisemnej, jak i egzaminu ustnego.
Każda edycja Olimpiady podpo
rządkowana jest hasłu przewodniemu
nawiązującemu do aktualnych proble
mów społeczno-gospodarczych Polski,
Europy i świata. Wykaz haseł przewod
nich dotychczasowych dwudziestu
siedmiu edycji Olimpiady przedstawia
tabela.
Dla laureatów Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej oraz nauczycieli spra
wujących nad nimi opiekę, a także dla

Edycja

Rok
szkolny

I

1987/1988

Polska reforma gospodarcza 1982 r.

II

1988/1989

Pieniądz i rynek

III

1989/1990

Nowy ład społeczno-gospodarczy

IV

1990/1991

Przedsiębiorczość i efektywność gospodarowania

V

1991/1992

Restrukturyzacja i wzrost gospodarczy

najlepszych szkół przewidziane są rok
rocznie nagrody pieniężne i rzeczowe.
Jest to możliwe dzięki szerokiemu gro
nu mecenasów i partnerów Olimpia
dy, wśród których znajdują się m.in.:
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospo
litej Polskiej, Minister Gospodarki, Mi
nister Finansów, Prezes Narodowego
Banku Polskiego, Komisja Nadzoru
Finansowego oraz banki komercyj
ne i duże polskie przedsiębiorstwa.
W zamyśle organizatorów Olimpiady
system nagród ma sprzyjać dalszemu
rozwojowi naukowemu i zawodowe
mu młodych talentów.
Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej są przyjmowani na kilkadzie
siąt wyższych uczelni z pominięciem
postępowania rekrutacyjnego (część
uczelni stosuje również preferencje dla
finalistów Olimpiady), jak również są
zwolnieni z części pisemnej egzaminu

Hasło przewodnie

VI

1992/1993

Pieniądz, kredyt i rynek kapitałowy

VII

1993/1994

Przedsiębiorczość i inwestowanie

VIII

1994/1995

Praca i zarządzanie

IX

1995/1996

Polska w procesie integracji europejskiej: współpraca – konkurencyjność

X

1996/1997

Polityka finansowa w rozwoju gospodarczym

XI

1997/1998

Badania rynkowe i marketing

XII

1998/1999

Globalizacja gospodarki

XIII

1999/2000

Decentralizacja finansów publicznych

XIV

2000/2001

Rola rynku kapitałowego w rozwoju gospodarczym Polski

XV

2001/2002

Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej

XVI

2002/2003

Gospodarka Polski wobec integracji z Unią Europejską

XVII

2003/2004

Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji

XVIII

2004/2005

Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej

XIX

2005/2006

Ryzyko w działalności gospodarczej

XX

2006/2007

Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej

XXI

2007/2008

Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny

XXII

2008/2009

Środowisko naturalne w procesie gospodarowania

XXIII

2009/2010

Wahania koniunktury a rozwój gospodarki

XXIV

2010/2011

Człowiek w świecie pieniądza

XXV

2011/2012

W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego

XXVI

2012/2013

Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki

XXVII

2013/2014

Strefa euro – szansa czy zagrożenie?
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Zawody finałowe, Jachranka, 5–6 kwietnia 2014 r.
potwierdzającego kwalifikacje w za
wodzie technik ekonomista, technik
handlowiec, technik rachunkowości,
technik administracji oraz technik or
ganizacji reklamy. Zwolnienie z egza
minu zawodowego jest równoznaczne
z uzyskaniem najwyższego wyniku.
Tradycją Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej jest wysoka nagroda pieniężna
dla zwycięzcy, której fundatorem jest
Premier Rzeczypospolitej Polskiej lub
jeden z ministrów (Minister Gospodar
ki lub Minister Finansów) oraz Prezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicz
nego. Pozostali laureaci także otrzy
mują nagrody pieniężne i stypendia
naukowe, jak również wysokiej klasy
notebooki wraz z oprogramowaniem,
książki o tematyce ekonomicznej, pre
numeraty czasopism branżowych oraz
pamiątkowe monety.
Uzupełnieniem nagród pieniężnych
i rzeczowych oraz systemu stypen
diów naukowych są wyjazdy zagra
niczne oraz staże i praktyki w najlep
szych instytucjach w kraju i za granicą.
Wspomnieć należy m.in. o odbywają
cym się w Niemczech dwutygodnio
wym seminarium naukowym w Insty
tucie Studiów Europejskich we Vlotho,
w którym corocznie uczestniczą laure
aci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Tematyką tego seminarium jest inte
gracja europejska oraz idea społecznej
gospodarki rynkowej. Dla laureatów
Olimpiady organizowane są również
wyjazdy edukacyjne do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli.
Także nauczyciele przygotowujący
uczniów do zawodów Olimpiady oraz
najlepsze szkoły otrzymują nagrody
pieniężne i rzeczowe. W ten sposób
doceniane jest ich zaangażowanie
i praca włożona w opiekę naukową
nad uczestnikami Olimpiady. Szcze
gólnym wyróżnieniem jest nagroda
„Za popularyzację wiedzy ekono
6

micznej oraz wyróżniającą się opiekę
naukową nad uczestnikami Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej” przyznawana
nauczycielom, którzy byli opiekunami
naukowymi laureatów w co najmniej
trzech edycjach Olimpiady.
Wśród dodatkowych atrakcji towa
rzyszących Olimpiadzie Wiedzy Eko
nomicznej wymienić należy spotkania
uczestników zawodów III stopnia (cen
tralnych) Olimpiady i ich nauczycieli
z prezesem Narodowego Banku Pol
skiego. Oprócz uczestniczenia w dys
kusji o najważniejszych problemach
gospodarczych Polski i świata zapro
szeni goście mają także okazję zwiedzić
Gabinet Numizmatyczny Narodowego
Banku Polskiego.
Uroczyste zakończenie każdej edy
cji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
odbywa się w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów lub w Ministerstwie Gospo
darki czy Ministerstwie Finansów. Na
spotkaniu tym laureatom wręczane są
nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Od wielu lat laureaci Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej i ich opie
kunowie naukowi na zakończenie
każdej edycji Olimpiady odwiedzają
także Giełdę Papierów Wartościo
wych w Warszawie. Podczas spotka
nia z Prezesem Zarządu Giełdy mogą
wysłuchać prezentacji na temat histo
rii Giełdy i jej aktualnej pozycji, a tak
że podyskutować z gospodarzem
spotkania.
Pamiętać należy, że Olimpiada Wie
dzy Ekonomicznej to nie tylko uroczy
sta gala. W każdej edycji dla uczestni
ków zawodów III stopnia (centralnych)
i ich opiekunów naukowych wykłady
wygłaszają wybitni polscy ekonomi
ści. Wśród nich znaleźli się dotychczas
m.in.: prof. dr hab. Zdzisław Sadowski
z Uniwersytetu Warszawskiego, prof.
dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szko
ły Głównej Handlowej w Warszawie,

prof. dr hab. Bogusław Fiedor z Uni
wersytetu Ekonomicznego we Wro
cławiu, prof. dr hab. Grzegorz W. Ko
łodko z Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, prof. dr hab. Witold Or
łowski z Politechniki Warszawskiej oraz
prof. dr hab. Andrzej Sławiński ze Szko
ły Głównej Handlowej w Warszawie.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to
także liczne działania, których celem
jest upowszechnianie wiedzy o współ
czesnej gospodarce. Warto odnoto
wać, że w każdej edycji Olimpiady
dzięki wsparciu mecenasów uczniowie
oraz nauczyciele nieodpłatnie otrzy
mują książki wybitnych polskich oraz
zagranicznych ekonomistów. Zawo
dom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
towarzyszy również szereg konferencji
i otwartych seminariów naukowych
w oddziałach Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego w całym kraju.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to
przedsięwzięcie o bogatej przeszło
ści – 27 lat jej tradycji to długi czas
w historii. Przez ten okres podlegała
ona większym i mniejszym modyfika
cjom organizacyjnym. Ewolucja jest
niezbędna. Zmienia się bowiem oto
czenie, w którym funkcjonuje Olim
piada, a także zmieniają się oczekiwa
nia uczniów i nauczycieli. Niezmienny
pozostaje cel Olimpiady – upowszech
nianie nowoczesnej wiedzy ekono
micznej. Jesteśmy głęboko przekona
ni, że cel ten jest osiągany.
Dr Artur Pollok – adiunkt w Katedrze
Ekonomii na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezes Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w Krakowie, zwycięzca IV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wiceprzewodniczący
Komitetu Głównego OWE
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INDEX the Investment Challenge

W Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się 4 lipca 2014 r. Gala Finałowa wieńcząca
pierwszą edycję ogólnopolskiego studenckiego konkursu inwestycyjnego „INDEX the Investment Challenge”. PTE,
które objęło wydarzenie patronatem, reprezentował wiceprezes dr Artur Pollok. Zwycięzcą „INDEX the Investment
Challenge” został Michał Zębala. Kolejne miejsca zajęli: Adrian Uryga, Wojciech Słodyczka, Rafał Starzyk, Paweł
Bigus, Piotr Bukański, Michał Kozak, Maksymilian Bergiel, Konrad Dujka, Łukasz Wachowiak.
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Z przyjemnością informujemy, że pod
auspicjami prof. Stanisława Rudolfa, wiceprezesa PTE, przygotowana została anglojęzyczna edycja „Biuletynu PTE”, której celem jest międzynarodowa promocja
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
oraz ekonomistów z nim związanych.

Zachęcamy środowisko PTE do
działań w roli ambasadora naszego
Towarzystwa. „Biuletyn” został opublikowany także w wersji elektronicznej na stronie internetowej PTE
(http://www.pte.pl/223_biuletyny_pte.
html).

Droga do teraz
Zapraszamy na debatę, w której uczestniczyć
będą autorzy książki pt.
„Droga do teraz”: prof.
zw. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona
Koźmińskiego, i prof. dr
hab. Paweł Kozłowski,

Uniwersytet Warszawski. Debata odbędzie
się 23 października
2014 r. o godz. 16.30
w siedzibie Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy
Świat 49 w Warszawie.
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Prof. Zdzisław sadowski, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Polska transformacja
ustrojowa
z perspektywy
ćwierćwiecza

Polska roku 2014 jest od wielu lat niepodległym
i suwerennym krajem demokratycznym
o ustabilizowanych głównych cechach ustrojowych, do
których należy wolność osobista i gospodarcza. Stopniowo
do głosu dochodzi teraz pokolenie zupełnie już nieznające
doświadczenia swych rodziców, którzy wzrastali i żyli
w codziennej świadomości braku wolności, w kraju
uzależnionym od ZSRR oraz od rządów monopartii
o orientacji komunistycznej. Już samo to uwydatnia
kolosalną, historyczną przemianę, jaka stała się udziałem
naszego kraju i stworzyła jego mieszkańcom nowe
warunki życia społecznego i osobistego.

P

rzemianę tę rozpoczętą w Pol
sce w 1990 r. określamy mianem
transformacji. Oznacza ona świadome
dokonanie fundamentalnego prze
kształcenia, obejmującego jednocze
śnie zasadniczą zmianę ustroju poli
tycznego i systemu gospodarowania.
W dziedzinie polityki chodziło o do
prowadzenie do pełnej suwerenności
państwa i demokracji parlamentarnej,
opartej na trójpodziale władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądow
niczą, a jednocześnie do zapewnienia
obywatelom pełni swobód osobistych.
W dziedzinie gospodarki dążeniem
było usunięcie z niej wszelkich pozo
stałości etatystycznego, nakazowo-rozdzielczego systemu centralnego
planowania i nadanie jej cech domi
nującego w świecie kapitalistyczne
go systemu rynkowego, opartego na
prywatnej, wolnej przedsiębiorczości.
Przeprowadzenie tych zmian było bar
dzo trudnym zadaniem. Wielkim uła
twieniem w jego wypełnieniu było to,
że wyrażało ono największe pragnie
nia społeczeństwa, które w absolutnej
większości nie znosiło narzuconego
Polsce reżimu sowieckiego, zarówno
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jego dusznej atmosfery politycznej,
jak i niesprawności gospodarczej. Na
kazowo-rozdzielczy system central
nego zarządzania i obligatoryjnego
planowania dokonał wprawdzie wiel
kiego dzieła uprzemysłowienia, które
zmieniło gospodarczą i ludnościową
strukturę kraju, ale wykazał też, że
nie da się zbudować efektywnej go
spodarki, zastępując działanie ryn
ku decyzjami zbiurokratyzowanego
i zhierarchizowanego aparatu urzędni
czego. Formuła centralnego zarządza
nia nie dawała możliwości stworzenia
sprawnego systemu motywacyjnego.
Zamiast niego wprowadzono środ
ki przymusu administracyjnego, co
usztywniało gospodarkę i nie pozwa
lało jej się rozwijać, gdyż nie stwarzało
miejsca dla ludzkiej inicjatywy.
Te okoliczności, po dziesięciole
ciach negatywnych doświadczeń,
stały się na tyle wyraźne, że już w la
tach 80. XX wieku podjęta została
w Polsce, bez zasadniczej zmiany
ustroju politycznego, głęboka refor
ma systemu gospodarczego, zmie
rzająca do stopniowego urynkowie
nia gospodarki. Zapoczątkowała ona

usamodzielnienie
przedsiębiorstw
i doprowadziła do zniesienia obliga
toryjnego planowania centralnego
z jego systemem nakazowo-rozdziel
czym. Podobne zmiany realizowane
były w tym samym czasie na Wę
grzech. Z analiz Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju wynika, że te
wysiłki reformatorskie ułatwiły póź
niejszy proces przemian, jednakże
nie były wystarczające. Stworzenie
właściwych warunków rozwoju wy
magało połączenia przemian gospo
darczych ze zmianą ustroju politycz
nego. Dokonano tego przez proces
transformacji.
Główny wysiłek transformacyjny
podjęto w Polsce w latach 90. minio
nego stulecia. Dzięki zmianie sytuacji
międzynarodowej, polegającej na
upadku i rozwiązaniu ZSRR, pożąda
ny ustrój polityczny udało się wpro
wadzić niemal z dnia na dzień (wady
jego funkcjonowania, budzące obec
nie wiele uzasadnionej krytyki, wy
magają odrębnej analizy), natomiast
przekształcenie systemu ekonomicz
nego odbywało się podczas złożone
go i bardzo trudnego wieloletniego
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procesu. Dzisiaj mniej nas już intere
suje relacjonowanie jego przebiegu,
a bardziej kwestia, jakie były jego wy
niki i jakie powstały związane z nim
problemy. Skrótowe przypomnienie
działań i zjawisk składających się na
ten proces jest jednak niezbędne dla
scharakteryzowania warunków, w ja
kich rozwijał się kraj, a także źródeł
niektórych obecnych problemów.
Transformacja pozostawiła bowiem
po sobie wielkie problemy społeczne:
masowe bezrobocie i rozległy obszar
biedy. Pozostają one nierozwiązane.
Jak do tego doszło i dlaczego nie
udało się wprowadzić właściwych
współczesnemu rozwiniętemu ka
pitalizmowi systemów korygowania
podziału rynkowego przez aktywne
działanie państwa?
Na rozpoczęty w Polsce w 1990 r.
proces transformacji systemu go
spodarczego złożyły się dwa głów
ne elementy: program stabilizacyjny,
mający na celu zrównoważenie rynku
przez dopuszczenie do gwałtownego
wzrostu cen przy zahamowaniu do
chodów nominalnych, oraz program
wprowadzenia nowego układu de
cyzyjnego, opartego na prywatyzacji
gospodarki i na wolnej przedsiębior
czości, z wyposażeniem go w nowy
system tworzenia sygnałów rynko
wych, czyli cen, kursów i stóp procen
towych, uwolniony od scentralizowa
nych decyzji biurokratycznych.
Zrównoważenie rynku było zabie
giem uderzeniowym, wykonanym
w ciągu kilku tygodni. Natomiast
przebudowa systemu to podejmowa
ne w wielu dziedzinach długotrwałe
działania, z których tylko podstawo
we zmiany instytucjonalne mają wy
raźny wymiar czasowy. Można stwier
dzić, że w końcu XX wieku działał już
w Polsce system rynkowy, choć nie
wolny od wad, ale osadzony w demo
kratycznym ustroju. Stworzone zosta
ły więc w ciągu 10 lat podstawowe
warunki rozwoju, umożliwiające dzia
łanie w szerokim kontekście europej
skim i światowym. Trzeba to uznać za
wielki sukces polskiej transformacji.
Szybko jednak dały się odczuć trud
ności i zjawiska negatywne. Już sam
program stabilizacyjny był wielkim
wstrząsem, gdyż niemal z dnia na
dzień ceny detaliczne wzrosły prze
ciętnie 14-krotnie przy 9-krotnym
wzroście dochodów nominalnych.
Dla znacznej części ludności Polski
oznaczało to dotkliwy spadek do
chodów realnych. Początkowo jed
nak społeczeństwo wytrzymywało tę
ciężką próbę bez szemrania, wierząc
w szybką poprawę sytuacji w wyma
rzonej gospodarce rynkowej. Dopiero

po roku zaczęły występować pierw
sze przejawy niezadowolenia w zna
czących grupach społecznych, jak rol
nicy i górnicy.
Drugim wielkim wstrząsem była ra
dykalna zmiana warunków działania
przedsiębiorstw. Gwałtowne zwięk
szenie oprocentowania kredytów
bankowych (z 8% do 120% rocznie),
wzrost cen paliw i energii oraz silna
dewaluacja złotego spowodowały na
głą niewypłacalność przedsiębiorstw,
nawet dobrze dotąd prosperujących.
W rezultacie nastąpiła likwidacja licz
nych przedsiębiorstw przemysłowych,
w tym ważnych dla dalszego rozwoju
kraju, jak np. zakłady elektroniczne.
Destrukcja znacznej części prze
mysłu spowodowała wybuch bezro
bocia. Było to zjawisko nieznane od
lat, a teraz szybko osiągnęło rozmia
ry masowe – ok. 20% aktywnej lud
ności. Do tego dołączyła likwidacja
państwowych gospodarstw rolnych,
która wywołała masowe bezrobocie
pracowników rolnych w wojewódz
twach północnych. Bezrobocie o ta
kich rozmiarach musiało pociągnąć
za sobą cały łańcuch negatywnych
następstw: od biedy, poprzez utrud
niony start życiowy wielkich liczebnie
roczników młodzieży, niekorzystne
zmiany obyczajowości związane z ko
mercjalizacją życia, aż do wzrostu
przestępczości, w tym przestępczości
zorganizowanej, która dała się silnie
odczuć w latach 90. ubiegłego wieku.
Pojawił się szybko rosnący obszar bie
dy i pierwsze objawy narastania po
ważnych rozpiętości społecznych.
Musiało też nastąpić znaczne
zmniejszenie produkcji. Spadek do
chodu narodowego odbił się silnie na
dochodach budżetu państwa, który
był jedynym źródłem finansowania
całej sfery usług publicznych, obej
mującej ochronę zdrowia, oświatę,
szkolnictwo wyższe i naukę, jak rów
nież transport i komunikację. Finan
sowanie tych dziedzin musiało ulec
poważnym ograniczeniom z dale
ko idącymi negatywnymi skutkami.
Ostra redukcja działalności inwesty
cyjnej spowodowała dekapitalizację
majątku narodowego.
Trzeba odnotować, że procesy
prywatyzacji przedsiębiorstw pań
stwowych przyniosły wiele istotnych
wypaczeń, zarówno z powodu braku
doświadczenia polskiej strony w nego
cjacjach z przedstawicielami kapitału
zagranicznego, jak i w wyniku działań
aferzystów. Istotny wpływ na to, jak
przebiegał rozwój kraju, miało opa
nowanie przeważającej części sektora
bankowego przez zagraniczne centra
finansowe, co oznaczało przesunięcie

ważnych ośrodków decyzyjnych poza
granice kraju.
Te negatywne zjawiska procesu
transformacji wywołały trwającą do
dziś krytykę sposobu jej przeprowa
dzenia i zbyt wysokich kosztów spo
łecznych. Jest to zrozumiałe, choć
nie zmienia faktu, że transformacja
odniosła sukces, skutecznie prze
kształcając polityczny i gospodarczy
ustrój kraju w ciągu kilku lat. Nie ma
możliwości udzielenia jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie, czy można
było przeprowadzić ją inaczej. Teore
tycznie było to możliwe, w praktyce
jednak żaden inny program nie mógł
w owej chwili uzyskać tak dużego
poparcia społecznego, a szybkie
i zdecydowane dokonanie przemian
bez względu na koszty społeczne
pomogło w realizacji trudnych prze
kształceń. Pozostaje wszakże faktem,
że opisane negatywne zjawiska okre
su gwałtownych przemian zostawiły
trwały ślad, wpływając na kształto
wanie się sytuacji kraju w później
szych latach, a nawet obecnie.
Jednakże po przejściowym załama
niu dość szybko zaczął się przełom.
Dzięki szerokiemu rozwojowi prywat
nej przedsiębiorczości i napływowi
inwestycji zagranicznych rozpoczęła
się stopniowa poprawa. W ciągu kil
ku lat udało się wyhamować inflacyj
ny wzrost cen. Już w 1997 r. w kraju
zapoczątkowany został szybki wzrost
gospodarczy o rzadkim w Europie
tempie około 7% rocznie. Był to suk
ces, choć sytuacja pozostawała trud
na, zwłaszcza z powodu rosnącego
zadłużenia zagranicznego i deficytu
budżetowego. Dopiero w 2004 r.
przystąpienie do Unii Europejskiej
przyniosło wbrew obawom pesymi
stów potężną stymulację rozwoju,
dzięki zarówno rosnącemu szybko
dostępowi do rynku europejskiego,
jak i zasileniu środkami unijnymi. Kraj
zaczął się zmieniać, z czym wiązała
się poprawa przeciętnych wskaźni
ków zamożności, a także wielu jej ze
wnętrznych przejawów.
Te korzystne zmiany nie usunęły
zrodzonych przez transformację pro
blemów. Utrwaliło się bowiem ma
sowe bezrobocie, a z nim szeroki ob
szar endemicznej biedy. Jednocześnie
zaczęły powstawać wielkie fortuny
prywatne. Pojawiła się więc i utrzy
mywała bardzo wyraźna polaryzacja
dochodowa i majątkowa społeczeń
stwa. Rozwój kraju nie może zado
walać, jeśli wyklucza z uczestnictwa
w korzyściach i zostawia w biedzie
miliony ludzi, spychając ich na margi
nes życia społecznego. Współcześnie
również powraca więc pytanie, czy
9
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ten wielki koszt społeczny musiał być
poniesiony i czy nie można było zapo
biec utrwaleniu takiej sytuacji.
Szukając odpowiedzi, trzeba zauwa
żyć, że polska transformacja odbywała
się w okresie, kiedy myśl ekonomiczna
całego świata objętego tzw. cywili
zacją atlantycką była zdominowana
przez doktrynę określaną mianem
neoliberalizmu. Zatriumfowała ona
w latach 80. XX wieku w wyniku per
turbacji związanych z dwoma kryzy
sami naftowymi. Doktryna ta opiera
się na wierze w absolutną sprawność
wolnego rynku i negatywnie ocenia
wszelkie formy interwencjonizmu
państwowego, a tym samym jest
przeciwna idei korygowania podziału
dokonującego się w wyniku gry ryn
kowej. Nic dziwnego, że realizatorzy
polskiej transformacji, korzystający
w znacznej mierze z opinii doradców
amerykańskich, trzymali się doktryny
neoliberalnej i traktowali rosnące nie
równości społeczne jako nieunikniony
koszt niezbędnych przemian.
Doktryna neoliberalna nawiązy
wała do wyobrażeń Adama Smitha
i jego koncepcji gospodarki wolno
konkurencyjnej, co było przejawem
błędu zwanego ahistoryzmem. Ten
wielki myśliciel stworzył swoją teorię,
zanim powstał system gospodarczy
przez nią opisywany. System ten ode
grał i odgrywa nadal doniosłą rolę
w dziejach ludzkości. Jego sprawność
przejawiała się w zdolności gospo
darki do samoczynnego regulowania
się oraz w nieustannym pobudzaniu
rozwoju gospodarczego i społecz
nego. Funkcjonowanie systemu uka
zało też jednak jego wady i słabości
w postaci wahań koniunktury, kryzy
sów, bezrobocia i biedy, wymagające
istotnych korekt i przeciwdziałania.
To doświadczenie zostało zlekce
ważone przez neoliberalizm i przez
około 25 lat świat rozwijał się tak,
jak nim sterował wolny rynek. Stwo
rzenie warunków dla swobodnego
ruchu kapitałów pomogło w osią
gnięciu szybkiego tempa wzrostu
gospodarczego i ogólnego rozwoju
przez liczne słabo rozwinięte kraje,
z Chinami i Indiami na czele. Jedno
cześnie jednak gospodarka światowa
weszła na drogę wielkiego wynatu
rzenia: swoboda ruchu kapitału do
prowadziła w krótkim czasie do tzw.
finansyzacji, czyli zdominowania go
spodarki przez rynki finansowe. Gra
giełdowa i międzynarodowe obroty
kapitałowe stały się główną formą
działalności gospodarczej, pozwala
jącą na szybkie pomnażanie kapitału
przez jego posiadaczy przy destruk
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cyjnym oddziaływaniu na tzw. realną
sferę gospodarki, utrzymywaniu się
masowego bezrobocia i pogarszaniu
się warunków życia miliardów ludzi.
Mimo realizowania przez ONZ progra
mu walki z biedą cały świat zaczął od
czuwać coraz większe pogłębianie się
rozpiętości dochodowych.
Polska transformacja rozpoczęła
się i dokonywała właśnie w okresie
tych wielkich zmian zachodzących
we współczesnym świecie. Musiało
to doprowadzić do przybrania przez
społeczeństwo, jego gospodarkę i kul
turę, cech niepożądanych, które stały
się przeszkodami w kształtowaniu roz
woju kraju.
Za najdotkliwszy negatywny skutek
transformacji można uznać dokonanie
się głębokiego podziału społeczeństwa
na tych, którzy albo bezpośrednio sko
rzystali materialnie z przemian, albo
tylko potrafili skorzystać z nowych wa
runków rozwijania działalności, oraz
tych, którzy nie odnieśli korzyści, lecz
znaleźli się w biedzie, często skrajnej,
bez nadziei na poprawę losu. W rezul
tacie doszło do powstania w Polsce
niedopuszczalnych rozmiarów biedy.
Według danych GUS około połowy
ludności Polski żyje na poziomie mini
mum socjalnego, natomiast około 12%
ludności nie przekracza poziomu abso
lutnego minimum egzystencji. Stawia
to przed polityką dalszego rozwoju
zadanie podjęcia zdecydowanej walki
z biedą, ze szczególnym uwzględnie
niem środków na poprawę położenia
dzieci i młodzieży z warstw najuboż
szych, w tym na opiekę nad oświatą
na terenach wiejskich. Warto zdawać
sobie sprawę z tego, że w obecnej
sytuacji demograficznej kraju trzeba
oczekiwać w najbliższych latach ogól
nego spadku liczby młodzieży wkra
czającej w wiek aktywności zawodo
wej, ale liczebność młodzieży wiejskiej
będzie jeszcze długo rosła, edukacja
tej młodzieży jest więc sprawą o za
sadniczym znaczeniu.
Część spośród realizatorów polskiej
transformacji mimo presji neoliberali
zmu zdawała sobie sprawę z potrze
by zatroszczenia się o sprawiedliwość
społeczną. Już pierwszy niekomuni
styczny rząd zadeklarował wolę stwo
rzenia w Polsce społecznej gospodarki
rynkowej, a pojęcie to zostało wpro
wadzone do Konstytucji Rzeczypo
spolitej Polskiej uchwalonej w 1997 r.
(art. 20). Tworzony w Polsce od pod
staw kapitalizm nie pozwolił jednak
na zastosowanie właściwych współ
czesnemu rozwiniętemu kapitalizmo
wi systemów korygowania podziału
rynkowego przez aktywne działanie

państwa. W społeczeństwie niemają
cym ukorzenionej tradycji demokra
tycznej świeżo wprowadzony system
demokracji parlamentarnej nie zdołał
zapewnić umocnienia się głównego
warunku rozwoju, jakim jest kapitał
społecznego zaufania. Przeciwnie,
spory polityczne doprowadziły do
poważnego skłócenia społeczeństwa
przy względnej łatwości ulegania po
pulistycznej demagogii. Nie są to wa
runki sprzyjające kształtowaniu proce
sów rozwoju.
Transformacja nie stworzyła też
warunków do aktywnego rozwijania
gospodarki rynkowej nowego typu,
opartej na wiedzy. Zabrakło nakładów
na powiększanie potencjału naukowo-badawczego. Z poziomem tych na
kładów wynoszącym 0,7% PKB Polska
jest wciąż bardzo daleko od spełnienia
postulatu Unii Europejskiej zalecające
go wszystkim krajom członkowskim
doprowadzenie do 2010 r. ogólnej
sumy nakładów na sferę badawczo-ro
zwojową do 3% PKB. Światowe trendy
wskazują na konieczność szybkiego
włączania się do cywilizacji informa
cyjnej i rozwijania gospodarki opartej
na wiedzy. Oznacza to, że niezbędny
jest wzmożony wysiłek w dziedzinie
nowoczesnej edukacji powszechnej
oraz rozwoju badań naukowych. Za
niedbanie, o którym mowa, jest dru
gim najbardziej dotkliwym negatyw
nym następstwem transformacji.
Przy tych nader istotnych problemach
wywołanych przez transformację fak
tem jest jednak, że po wstąpieniu do
Unii Europejskiej w 2004 r. Polska we
szła na drogę szybkiego rozwoju, któ
ry zaowocował podniesieniem ogól
nego poziomu zamożności i bardzo
wyraźnym unowocześnieniem ekono
micznym kraju. Stało się tak dzięki wy
zwolonej przez system rynkowy przed
siębiorczości, która zyskała znakomity
impuls w postaci szerokiego dostępu
do rynku europejskiego i światowego.
Ciosem dla całej gospodarki świa
towej stało się w 2008 r. wielkie zała
manie systemu finansowego, którego
skutki przeniosły się od razu w sferę
realną, powodując głęboką recesję
i ogólnoświatowy kryzys. Dotknął on
w szczególności wysoko rozwinięte
kraje Ameryki i Europy. Otóż na szcze
gólną uwagę zasługuje to, że Polska
jest jedynym krajem Europy, który przez
wszystkie lata kryzysu zdołał utrzymy
wać wzrost gospodarczy, dzięki czemu
znacznie awansował pod względem
poziomu PKB na mieszkańca (z 45%
do 65% średniej unijnej). Dowodzi to,
że mimo wad polska transformacja od
niosła zasadniczy sukces: wprowadziła
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w życie system wolności gospodar
czej, który sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi kraju, choć nie rozwiązu
je wielkich problemów społecznych,
a nawet tworzy nowe.
Jednym z nowych problemów, któ
re pojawiły się w Polsce po wejściu
do Unii Europejskiej, stała się zwięk
szona skłonność młodzieży do emi
gracji zarobkowej. Przypisuje się ją
trudnościom krajowego rynku pracy,
choć wynika ona przede wszystkim
z otwarcia granic w ramach Unii.
W ciągu kilku lat kraj opuściło około
dwóch milionów osób, co przyczyniło
się do zmniejszenia krajowego bezro
bocia, ale stworzyło zagrożenie dla
nieco dalszej przyszłości z uwagi na
pogarszające się perspektywy demo
graficzne kraju. To jednak ma już tylko
pośredni związek z transformacją.
Długotrwały kryzys światowy nie
doprowadził w Polsce do recesji, ale
w końcu wywołał istotne spowolnie
nie wzrostu gospodarczego w latach
2012–2013. Takie zjawisko zawsze pro
wadzi do psucia się nastrojów społecz
nych, gdyż znaczna część społeczeń
stwa, zwłaszcza ta gorzej sytuowana,
odczuwa rzeczywiste pogorszenie sy
tuacji materialnej. Pozornym paradok
sem jest to, że powszechnie upragnio
ny na początku transformacji system
kapitalistyczny stał się przedmiotem
wzmożonych narzekań i szerokiej kry

tyki. Nie jest to jednak paradoks, lecz
wynik skonfrontowania ludzkich pra
gnień z rzeczywistością. Gospodarka
rynkowa ma swoje wielkie zalety, za
wsze jednak miała i ma nadal zasadni
cze wady, które wymagają podejmo
wania umiejętnych działań.
Analiza skutków polskiej transfor
macji w połączeniu z rozpoznaniem
sytuacji światowej zdaje się wskazy
wać, że podstawową sprawą jest spo
sób pojmowania i wykonywania funk
cji państwa. Z całego ogólnoludzkiego
doświadczenia wynika, że państwo nie
może zastępować rynku w jego funk
cjach alokacyjnych i podziałowych.
Gospodarka musi być oparta na rynku
i swobodach obywatelskich, natomiast
aktywność państwa jest niezbędna
dla korygowania działań rynku w tych
zakresach, w których przynoszą one
efekty negatywne, a wspomagania
go w jego działaniach pozytywnych.
Z punktu widzenia przyszłości polskiej
gospodarki potrzebne jest demokra
tyczne państwo, nastawione na peł
nienie funkcji sprawnego współregu
latora gospodarki rynkowej, którego
rola powinna polegać na racjonalnym
wspomaganiu mechanizmu rynko
wego w jego funkcjach rozwojowych
oraz na niwelowaniu jego negatyw
nego działania szczególnie w sferze
podziału dochodów. Siła państwa po
winna się wyrażać nie w gromadzeniu

uprawnień władzy i narzucaniu oby
watelom zasad życia, lecz w sprawno
ści decyzyjnej i wykonawczej, dotyczą
cej współdziałania z mechanizmami
rynkowymi i korygowania ich błędów.
Kluczem do dalszego rozwoju kraju
jest znalezienie sposobu na pogodzenie
mechanizmu rynkowego, niezbędnego
dla zapewnienia wysokiej efektywności
ekonomicznej, z tworzeniem bardziej
sprawiedliwego ładu socjalnego. Może
w tym pomóc realistyczne nawiązanie
do zapisanej w polskiej konstytucji idei
społecznej gospodarki rynkowej oraz
do wypróbowanych w krajach skan
dynawskich rozwiązań tzw. państwa
opiekuńczego. Chodzi o zbudowanie
takiego układu instytucjonalnego, któ
ry opierając się na gospodarce rynko
wej, służyłby zapewnieniu wszystkim
obywatelom godziwych warunków
życia. Dążenie do osiągnięcia skumu
lowanego efektu swobody rynkowej
i ochrony socjalnej powinno wyzna
czać sposób wykorzystania wolności
we współczesnej Polsce.
Zdzisław Sadowski – profesor zwyczajny
ekonomii, wieloletni prezes (1985–2005),
obecnie prezes honorowy PTE, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek
prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000
Plus” PAN, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Ekonomista”

Publikacje pokongresowe
P

olskie Towarzystwo Ekonomiczne
przygotowuje publikację 10 mo
nografii zawierających dorobek na
ukowy IX Kongresu Ekonomistów
Polskich, który odbył się w Warsza
wie 28–29 listopada 2013 r. Zgro
madził on ponad 600 przedstawicieli
nauki, biznesu i polityki. Nadesłano
na niego 266 referatów naukowych.
Tematyka poszczególnych tomów
monografii będzie odpowiadała se
sjom tematycznym Kongresu. Już
wkrótce w księgarni internetowej:
www. ksiazkiekonomiczne.pl dostęp
ne będą dwie pierwsze monografie,
m. in. monografia pod redakcją Elż
biety Mączyńskiej pt. „Ekonomia dla
przyszłości. Fundamentalne proble
my w teorii ekonomii i praktyce go
spodarcze” (także w j. angielskim)
oraz monografia pod redakcją Ma
riana Goryni oraz Stanisława Rudolfa
„Polska w Unii Europejskiej i globalnej
gospodarce”.
Informacje na temat kolejnych wy
dawnictw zamieszczone są na stro

nie internetowej PTE: www.kongre
sekonomistow.pl. Wybrane artykuły
IX Kongresu opublikowane zostały
w dwumiesięczniku „Ekonomista”
nr 2/2014 (http://www.ekonomi
sta.info.pl /?rok=2014& nr=2& lan
g=0&menu=0&t=20).
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Prof. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego

Strefa euro

– szansa czy zagrożenie?
C

zy Polska powinna przyjąć euro?
To zagadnienie nie podlega dys
kusji, ponieważ Polska zobowiąza
ła się do przyjęcia wspólnej waluty
w traktacie akcesyjnym. Daty w trak
tacie jednak nie wyznaczono. Przyję
cie euro nastąpi wtedy, kiedy nasz kraj
– po spełnieniu określonych kryteriów
– będzie do tego gotowy. To jednak
jest kwestia nie tylko ekonomiczna,
ale także prawna i polityczna.
Trudność prawna związana jest
z koniecznością nowelizacji konstytu
cji. Zapisano w niej, że Narodowy Bank
Polski jest jedyną instytucją, której
przysługuje prawo emisji pieniądza.
Żeby zmienić ten zapis, konieczna jest
większość 2/3 głosów w parlamencie,
tzw. większość konstytucyjna. W tej
chwili nie wydaje się to realne.
Jeżeli chodzi o aspekt polityczny,
dyskutuje się często, czy przyjęcie euro
zmniejszyłoby suwerenność naszego
kraju. Przyjęcie wspólnej waluty ogra
niczyłoby zakres instrumentów polity
ki gospodarczej, którymi moglibyśmy
się posługiwać. Polityka pieniężna
byłaby prowadzona przez Europejski
Bank Centralny wspólnie dla całej stre
fy euro. Wprawdzie szefowie banków
centralnych krajów należących do
strefy zbierają się regularnie i razem
podejmują decyzje, ale niewątpliwie
jest to scedowanie części suwerenno
ści kraju na rzecz wspólnoty.
Z drugiej strony pojawiają się głosy,
że w strefie euro integracja europejska
postępuje znacznie szybciej niż w ca
łej Unii. Tworzy się tak zwany „twardy
rdzeń”, czyli wewnętrzny krąg decy
zyjny. Mówi się także o Europie wielu
prędkości. Będąc poza strefą euro,
poruszamy się z mniejszą prędkością.
Stąd teza, że przyjęcie euro przez Pol
skę paradoksalnie mogłoby zwiększyć
jej wpływ na decyzje podejmowane
w Unii Europejskiej, czyli zwiększyć
naszą suwerenność i siłę.
Co do argumentów ekonomicz
nych: przed wielkim kryzysem fi
nansowym, który wybuchł w latach
2008–2009, ekonomiści w Polsce
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Przed kryzysem, który
wybuchł w latach
2008–2009, ekonomiści
w Polsce byli prawie
jednomyślni co do tego,
że dla Polski korzystne
byłoby jak najszybsze
wejście do strefy euro
i przyjęcie wspólnej
waluty. Dzisiaj mają
wątpliwości.
byli prawie jednomyślni co do tego,
że dla Polski korzystne byłoby jak naj
szybsze wejście do strefy euro i przy
jęcie wspólnej waluty.
Najważniejszym argumentem przemawiającymi za tym był ten, że wej
ście do strefy euro zapewniłoby nam
dostęp na lepszych warunkach do
finansowania wzrostu gospodarcze
go, czyli do kapitału. Stopy procen
towe – czyli oprocentowanie kapitału
– są w strefie euro o wiele niższe niż
w Polsce. Dzisiaj na przykład pod
stawowa stopa Europejskiego Ban
ku Centralnego wynosi 0,25 proc.,
a NBP – 2,50 proc.
Na przykład obecnie dzięki różnicy
stóp procentowych kredytobiorcy,
którzy zaciągnęli kredyty hipotecz
ne we franku szwajcarskim, mimo że
gwałtownie umocnił się on wobec
złotego, i tak płacą niższe raty swo
ich kredytów niż ci, którzy zaciągnęli
kredyty złotowe.
Gdyby Polska weszła do strefy euro,
należałoby się spodziewać zasad
niczego obniżenia oprocentowania
kapitału, oczywiście także oprocen
towania depozytu. Dla gospodarki
byłoby to – tak uważaliśmy przy

najmniej kilka lat temu – korzystne.
Tani kredyt oznacza lepsze warunki
dla rozwoju gospodarczego, dla mo
dernizacji i wreszcie dla konsumpcji,
chociażby w postaci budownictwa
mieszkaniowego. Dla kredytobiorców
byłoby to korzystne, ale czy także dla
całej gospodarki? Dzisiaj taka teza
stoi pod znakiem zapytania. Trudno
ści, które przeżywają takie kraje jak
Hiszpania, Portugalia, Irlandia, wy
nikły właśnie z bardzo łatwego do
stępu do kapitału. Kraje te musiały
nadrobić zapóźnienie, więc korzysta
ły z napływu kapitału zagranicznego,
czyli zapożyczały się. Finansowały
przy tym głównie konsumpcję w po
staci budownictwa mieszkaniowego,
a nie wytwórczość. W efekcie po
wstało nadmierne zadłużenie zwane
bańką kredytową. Bańki takie po ja
kimś czasie pękają. Następuje to wte
dy, kiedy napływ kapitału ustaje albo
radykalnie spowalnia. Zadłużające się
podmioty danego kraju zaczynają
mieć trudności ze spłatą kredytów
i wpadają w kłopoty.
Oczywiście, tani kredyt jest ko
rzystny, kiedy chce się kupić dom,
mieszkanie czy rozwinąć działalność
produkcyjną. Jeżeli jednak weźmie
się za duży kredyt, można mieć trud
ności ze spłatą. Dzisiaj więc ta naj
większa – jak myślano do tej pory
– korzyść ze wstąpienia Polski do
strefy euro nie wydaje się tak jedno
znaczna, bo zbyt tani kredyt może
być dla gospodarki zabójczy.
Druga wielka korzyść z wprowa
dzenia euro do Polski – jak uważali
śmy dotychczas – to stabilność kur
su waluty. Euro waha się wprawdzie
wobec dolara, ale znacznie mniej niż
złoty wobec innych walut. Wszyscy,
którzy prowadzą działalność gospo
darczą, wiedzą, że duża wahliwość
kursu waluty jest utrudnieniem. Jeże
li ktoś importuje lub eksportuje, ma
trudności z kalkulacją opłacalności
przedsięwzięć gospodarczych i inwe
stycyjnych. Z tego punktu widzenia
należałoby się spodziewać, że przed
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siębiorcy będą nastawieni do wpro
wadzenia euro w Polsce bardziej po
zytywnie niż reszta społeczeństwa.
Kryzys, szczególnie w latach 2008–
2009, pokazał jednak, że elastyczność
krajowej waluty może być korzystna.
Otóż w roku 2008, po upadku ban
ku inwestycyjnego Lehman Brothers,
wybuchła panika na rynku między
bankowym. Banki przestały wierzyć
sobie wzajemnie, przestały wierzyć
w wypłacalność swoich partnerów,
poważnie ograniczony został kredyt
bankowy, w tym kredyty handlowe,
które finansują transakcje w handlu
zagranicznym. Handel zagraniczny
niemalże z dnia na dzień zmniejszył
się o około jedną czwartą. Wyobraź
my sobie sytuację polskich przedsię
biorców, polskich eksporterów, któ
rzy z dnia na dzień nie mogą sprzedać
towarów. Moglibyśmy spodziewać
się gwałtownego kryzysu gospodar
czego w Polsce. Jednak w 2009 roku
Polska była słynną zieloną wyspą, bo
jako jedyny kraj w Unii Europejskiej
nie doświadczyła recesji. Dlaczego?
Między innymi dlatego, że wraz z ka
tastrofalną redukcją sprzedaży za
granicę nastąpiło również zasadni
cze osłabienie złotego o 30, a nawet
40 proc. Kurs złotego do euro sięgał
niemal 5 zł, a wcześniej było to 3,20
– 3,30 zł. Dla eksporterów znaczyło
to, że nawet jeśli sprzedali o 25 proc.
mniej towarów do Francji czy Nie
miec, to w złotych wcale nie mieli
mniej zysku, a w efekcie ich płynność
bieżąca w złotych nie pogorszyła się.

Nie musieli więc zwalniać ludzi, roz
wiązywać kontraktów na dostawę
surowców czy maszyn.
Można więc powiedzieć, że o ile
w normalnych czasach dobrze jest
mieć stabilną walutę krajową i stabil
ne kursy waluty, o tyle kiedy przyjdą
czasy kryzysowe, korzystnie jest mieć
elastyczną walutę, która pełni funkcję
amortyzatora dla gospodarki.
Podsumowując: największe korzyści
ze wstąpienia do strefy euro, które wi
dzieliśmy przed kryzysem, dzisiaj wy
glądają trochę mniej atrakcyjnie. Na
tomiast ryzyko związane z wejściem
do strefy widoczne jest wyraźniej.
Istnieją jednak trzy warunki, któ
rych spełnienie sprawiłoby, że był
bym entuzjastycznym zwolennikiem
wejścia Polski do strefy euro. Te trzy
warunki to: konkurencyjność gospo
darki, elastyczny rynek pracy i silne
finanse publiczne.
Przyjrzyjmy się konkurencyjności.
Czy Polska jest konkurencyjna jako
eksporter? Jest, ponieważ możemy
oferować towary wysokiej jakości po
cenach o wiele niższych niż konkuren
ci. To dlatego polski eksport rósł i na
wet w najgorszych dla strefy euro cza
sach udawało nam się spychać z rynku
konkurentów z Włoch czy Francji. Jed
nak ta konkurencyjność jest płytka,
oparta wyłącznie na niskich cenach
i niskich płacach, a nie na uznaniu
przez konsumentów na całym świecie
marki „Made in Poland”.
To się zmienia, czego przykładem
są producenci okien. Jednak polskie

firmy, chociaż już dostarczają części
do samolotów Boeinga czy lokomo
tyw Siemensa, wciąż jeszcze nie kon
kurują z tymi firmami.
Spójrzmy na Szwajcarię, której wa
luta gwałtownie się umocniła. Czy
producenci szwajcarskich zegarków
mieli problemy? Nie, bo okazało się,
że na drogie szwajcarskie zegarki
wciąż jest wielki popyt.
Gdyby w Polsce po wejściu do
strefy euro wskutek bąbla kredyto
wego ceny i płace zaczęły szybko
rosnąć, a polski złoty wzmocnił się
o 25–30 proc., konkurencyjność ce
nowa by zniknęła. Tego typu konku
rencyjność jest istotna, ale powinna
być poparta głębszą, wynikającą
z modernizacji, innowacyjności i kul
tury pracy. Tego nam jednak brakuje.
Pokazują to przeliczenia dotyczą
ce konkurencyjności, np. ile średnio
kosztuje jeden kilogram eksportowa
nych towarów. Otóż kilogram pol
skiego eksportu kosztował niedawno
około 60 eurocentów, obecnie już
1,6 euro. Jednak kilogram przeciętne
go eksportu Niemiec wart jest prawie
dwa razy więcej.
Podczas przyjmowania wspólnej
waluty bardzo ważny jest także ela
styczny rynek pracy. Elastyczny, czyli
taki, który w sytuacji złej koniunktury
gospodarczej czy recesji nie reagu
je masowym bezrobociem, tylko na
przykład zmianami struktury zatrud
nienia, obniżeniem tempa wzrostu
czy nawet poziomu płac. Łatwiej jest
przecież zaakceptować brak podwyż
13
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ki płacy albo nawet jej obniżkę niż
utratę pracy.
Czy w Polsce rynek pracy jest ela
styczny? Do pewnego stopnia. W Pol
sce 25 proc. zatrudnionych pracuje na
podstawie umów na czas określony
i umów-zleceń, co oznacza, że łatwo
można ich zwolnić. Poza tym 25 proc.
polskiego przeciętnego wynagrodze
nia stanowią różnego rodzaju ruchome
premie i bonusy. Jednak elastyczność
oparta na umowach śmieciowych po
woduje, że ludzie nie inwestują w sie
bie ani w zakup mieszkania. Oczy
wiście, umowy-zlecenia odgrywają
określoną rolę, ale ich nadużywanie
ma złe skutki. W efekcie bardzo dużo
ludzi pracuje w szarej strefie, emigru
je, a stopa uczestnictwa w rynku pracy
jest w Polsce dosyć niska.
Nasz rynek pracy jest więc elastycz
ny, ale w sposób niewyrafinowany,
a nawet tandetny. Nie zachęca do po
zostawania na rynku pracy, skłania do
emigracji, do pracy na wpół legalnej,
w szarej strefie. To jest jego słabość.
Ideałem jest sytuacja w krajach
skandynawskich, gdzie łatwo zwol
nić pracownika, ale otrzymuje on
wtedy wysoki zasiłek oraz propozy
cję przeszkolenia. To są oczywiście
kosztowne rozwiązania i nie chcę
powiedzieć, że w Polsce też tak
powinno być. Trzeba jednak mieć
świadomość, że w Szwecji czy Danii
pracuje ponad 70 proc. ludzi w wie
ku produkcyjnym, natomiast u nas
poniżej 60 proc.

I wreszcie trzecia sprawa – sta
bilne finanse publiczne. Nasz dług
publiczny jest stosunkowo niski, nie
budzi przerażenia. Obecnie w Euro
pie przeciętne zadłużenie publiczne
wynosi około 90 proc. PKB, w Polsce
to około 50 proc. Po co w kontekście
unii walutowej mówić o finansach
publicznych? Dlaczego to ważne? Bo
kiedy zbliża się kryzys, recesja, a my
nie mamy już własnej waluty i wła
snej polityki pieniężnej, nie możemy
na przykład prowadzić agresywnie
wspomagającej gospodarkę polity
ki pieniężnej. Nie możemy dążyć do
osłabienia złotego, żeby wzmocnić
nasz eksport. Gdybyśmy mieli silną
pozycję finansów publicznych, mogli
byśmy w czasie recesji pozwolić sobie
na działanie tak zwanych automa
tycznych stabilizatorów koniunktury.
Nie przejmować się tym, że rośnie de
ficyt budżetowy państwa, bo w okre
sie słabej koniunktury jest on amorty
zatorem chroniącym przed kryzysem.
Źle, jeżeli kraj w okresie kryzysu musi
zaciskać pasa, bo w ten sposób tylko
dodatkowo pogłębia kryzys.
Właśnie na tym polega tak zwana
polityka procykliczna: kiedy zbliża się
kryzys, państwo powinno zwiększyć
swoje wydatki lub obniżyć podatki
po to, żeby ludziom zostało więcej
w kieszeni i aby wydając pieniądze,
wspomagali spowalniającą gospodar
kę. I odwrotnie: kiedy jest znakomita
koniunktura, powinno się podnieść
podatki albo ograniczyć wydatki pań

stwa. Na tym polega antycykliczność
polityki budżetowej.
Jednak aby móc sobie na to po
zwolić, dług publiczny, który skła
da się z corocznych deficytów bu
dżetowych, musi być odpowiednio
niski. Czy u nas jest wystarczająco
niski? Wydawało się, że mamy pewną
przestrzeń fiskalną, ale w roku 2009
i 2010 deficyt budżetowy państwa
wzrósł do około 8 proc. Dług publicz
ny wzrósł tak szybko, że zbliżył się do
progów ostrożnościowych i trzeba
było konsolidować finanse publicz
ne, czyli doprowadzić do obniżenia
wydatków. Nastąpiło to w roku 2011
i 2012. Mówiąc wprost, żeby prowa
dzić dobrą politykę budżetową, trzeba
mieć bardzo mały deficyt, czyli dużą
poduszkę bezpieczeństwa. Dlatego
tak ważne jest prowadzenie zdyscy
plinowanej polityki budżetowej, żeby
mieć przestrzeń fiskalną na trudne
czasy. I dlatego tak wielkim błędem
w Polsce była decyzja o obniżeniu po
datku dochodowego w 2006 r., kiedy
gospodarka była rozgrzana i należało
ją schładzać.
Czy w Polsce mamy przestrzeń fi
skalną, żeby się zmierzyć z następną
recesją? Nie bardzo. Dość napięte fi
nanse publiczne są więc trzecim – po
płytkiej konkurencyjności i tandetnym,
choć elastycznym rynku pracy – po
wodem, dla którego wejście do strefy
euro wiązałoby się dzisiaj z ryzykiem.
Z ekonomicznego punktu widzenia
zalecam więc umiarkowany pośpiech.

Spotkanie finalistów XXVII OWE
z prof. Markiem Belką, prezesem
NBP, 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie
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Olimpijczycy
pytają Prezesa NBP
Kamil Klecha, III Liceum Ogólnokształcące w Opolu:
Chciałem zapytać – jaką politykę monetarną Pan Profesor
postrzega jako niekonwencjonalną?
Marek Belka: Za niekonwencjonalną politykę pieniężną
uważa się zerowe stopy procentowe oraz dostarczanie
bankom – a co za tym idzie, gospodarce – nieograni
czonej płynności, czyli gotówki. Również to, co robi
na przykład Japonia, żeby ożywić swoją gospodarkę
i wyjść z deflacji, czyli tzw. drukowanie pieniędzy. Bank
Japonii kupuje mniej więcej połowę obligacji państwo
wych emitowanych przez rząd Japonii. To samo dzieje
się zresztą w Stanach Zjednoczonych, choć na mniej
szą skalę. Nie dzieje się tak natomiast na razie w stre
fie euro, choć ostatnio pojawiły się pogłoski, że wobec
zagrożenia deflacją EBC może zacząć kupować na ryn
ku aktywa państwowe lub prywatne. Firmy wyemitują
obligacje, EBC je kupi i w ten sposób pożyczy na bardzo
niski procent pieniądze firmom w nadziei, że to zwięk
szy popyt, a zatem i tempo aktywności gospodarczej.
Zakres niekonwencjonalnych instrumentów polityki
pieniężnej jest szerszy. Jednym z takich instrumentów
jest tzw. forward guidance. To swego rodzaju przyrze
czenie banku centralnego, że będzie prowadzić polity
kę bardzo niskich stóp procentowych i dłużej, niżby to
wynikało z potrzeb gospodarczych, po to, aby obniżyć
stopy procentowe długoterminowych papierów warto
ściowych. Czy to się udaje? Myślę, że się udaje. Jakie
to ma skutki? Oczywiście wcześniej czy później musi to
doprowadzić do inflacji, ale na razie, choć prasy dru
karskie grzeją się w kilku krajach, inflacji tam nie ma. Co
więcej, w niektórych krajach zaczyna się nawet deflacja.
Dlaczego? Otóż „drukowanie” pieniędzy grozi inflacją
wtedy, kiedy jednocześnie nie rośnie popyt na gotówkę.
Jeżeli natomiast popyt na pieniądz rośnie – na przykład
ze względu na to, że banki mają w bilansach za mało
środków płynnych, że gospodarstwa domowe groma
dzą środki płynne na nadchodzące złe czasy, a przedsię
biorstwa nie chcą inwestować i uznają, że powinny mieć
w swoich aktywach więcej środków płynnych – wtedy
trzeba ten popyt zaspokoić. W przeciwnym razie grozi
to katastrofą taką, jaka nastąpiła w latach 1929–1933,
o czym pisał na przykład Milton Friedman. To, z czym
mamy do czynienia dzisiaj, to nie jest „drukowanie”
pustego pieniądza. Ale czy nie może jednak doprowa
dzić do inflacji? Tak, może, gdybyśmy mieli do czynienia
z gwałtowną zmianą sentymentu gospodarczego na
świecie, co przede wszystkim wyrażałoby się w znacz
nej intensyfikacji działalności kredytowej banków.
Mówiąc krótko, trzeba patrzeć na wolumen kredytów
w gospodarce. Gdyby banki zaczęły udzielać kredytu
bardzo szybko, byłby to znak, że popyt na pieniądz spa
da i wtedy trzeba ilość pieniądza w obiegu ograniczać.

Na razie tak nie jest,
a w Europie wolu
men kredytu spada
– w zeszłym roku
o 3 proc. Najwięk
szym problemem
go
europejskiej
spodarki jest wła
śnie to, że banki
ograniczają skalę
swojej działalnokredytowej.
ści
Tak długo, jak
długo tego spad
ku popytu na pie
niądz nie ma, nie
grozi nam infla
cja. Ale czy to znaczy, że niekonwen
cjonalne środki polityki pieniężnej nie mają żadnych ne
gatywnych konsekwencji? Oczywiście, że mają. Przede
wszystkim rozpoczyna się wtedy poszukiwanie zysków.
W skali międzynarodowej oznacza to, że zaczynają być
popularne aktywa z krajów dotychczas uważanych za
ryzykowne. Tak zwane rynki wschodzące przeżywają
napływ kapitału. Zaczyna się także inwestować w spo
sób spekulacyjny w surowce, co powoduje albo wzrost
cen surowców, albo co najmniej ich większą wahliwość.
W Polsce jesteśmy bardzo daleko od polityki niekonwen
cjonalnej, ale stopy procentowe są niskie i także depo
zyty są nisko oprocentowane. Ludzie zaczynają szukać
cudownych sposobów na inwestowanie, nie zważają
na ryzyko, wybuchają afery. Niektórzy inwestują w fun
dusze inwestycyjne, które mogą przynieść nie 3 proc.
zysku, a np. 8 proc., ale mogą przynieść także 8 proc.
strat. W poszukiwaniu wyższych zysków ludzie gotowi
są jednak podjąć ryzyko. W efekcie zaczyna się boom
na ryzykowne inwestycje i wielu ludzi traci pieniądze.
Tak jest na całym świecie. Niekonwencjonalna polityka
pieniężna nie musi więc prowadzić do inflacji, ale może
prowadzić do różnych nieprawidłowości i nierówno
wag w gospodarce czy też do nadmiernej skłonności do
podejmowania ryzykownych działań i na dłuższą metę
uderza w ludzi.
Zatem kiedy nie ma takiej potrzeby, niekonwencjonal
nej polityki pieniężnej nie zalecam. Recesja i przy tym
bardzo niska inflacja albo inflacja przekształcająca się
w deflację to warunki, w których można byłoby myśleć
o takiej polityce. Na szczęście jesteśmy od tego o lata
świetlne.
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Jakub Madej, V Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie:
Popularność bitcoina stale rośnie, ostatnio znalazł się on nawet na okładce amerykańskiego „Newsweeka”. Jak Pan, jako
ekonomista, zapatruje się
na przyszłość zarówno
bitcoina, jak i w ogóle kryptowalut? Czy państwa powinny w sprawie tych walut
podjąć jakieś działania?
Marek Belka: Jeśli ktoś ma skłonność
do hazardu, to może inwestować
w bitcoiny. Zapamiętajcie, że za bit
coinem nie stoi żaden gwarant – to
nic innego jak hazard. Wasze poko
lenie jest zauroczone światem wir
tualnym, więc dopiero realne baty
sprawią, że się z takiego pomysłu na
inwestowanie wycofacie.

Michał Ledóchowski,
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza
w Słupsku:
Czy przewiduje pan, że
poziom rezerw walutowych Narodowego Banku
Polskiego w najbliższych
latach będzie dalej wzrastał, tak jak miało to miejsce w kilku poprzednich
latach, czy też ulegnie
stabilizacji?
poziom rezerw waluto
Marek Belka: Nie chcemy, żeby
kosztowne. Patrzymy
jest
ie
wan
ymy
wych rósł, bo ich utrz
wiązania krótkoterminowe
więc na to, jakie są nasze zobo
obrotów bieżących. Nasze
unku
oraz jaki jest deficyt na rach
ej więcej odpowiadać tym
rezerwy walutowe powinny mni
możemy nie dopuszczać do
dwóm elementom. W jaki sposób
e rosły zbyt szybko? Poro
tow
walu
rwy
reze
tego, żeby nasze
ą politykę z Ministerstwem
zumiewając się i koordynując nasz
a do Polski napływa z Bruk
któr
j,
obce
ty
Finansów. Część walu
stwo Finansów może prze
seli jako fundusze unijne, Minister
li przewalutuje w NBP,
Jeże
i.
mus
walutować w NBP, ale nie
st rezerw walutowych. Jeżeli
to natychmiast oznacza to wzro
pieniądze na swoim koncie
je
tego nie chcemy, wtedy MF loku
go i sprzedaje te waluty, kie
w Banku Gospodarstwa Krajowe
ży na siłę zwiększać rezerw
dy chce pokryć wydatki. Nie nale
ie jest kosztowne. Przecież
wan
ymy
utrz
walutowych, bo ich
my w papiery wartościowe
nie trzymamy ich, ale inwestuje
ieczne, a one przynoszą
bezp
za
ch
innych krajów, uważany
bardzo niskie oprocentowanie.
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Mariusz Nowak, VIII Liceum
Ogólnokształcące w Katowicach:
Mówił Pan, że aby Polska mogła wstąpić do
strefy euro i było to dla niej korzystne, polski
rynek pracy powinien być znacznie bardziej
elastyczny. Jeżeli polski rynek pracy byłby
znacznie bardziej elastyczny, polska gospodarka byłaby znacznie bardziej odporna na
wszelkiego rodzaju szoki popytowe, wtedy
polityka banku centralnego – czy polityka
monetarna państwa – mogłaby być stała.
Czy wtedy jednak dla naszej gospodarki
lepszym rozwiązaniem nie byłoby powiązanie wartości naszej waluty z surowcami niż
przystąpienie do strefy euro?
Marek Belka: Gdybyśmy oparli walutę na złocie, jak było np.
w XIX wieku, to wtedy właśnie mielibyśmy niestabilny kurs
złotego. Ceny wahałyby się wprawdzie niewiele, ale cała go
spodarka podlegałaby szalonym fluktuacjom.
Sprawa jest bardzo poważna, bo tak naprawdę chodzi
o to, po co jest gospodarka. Czy po to, żeby wskaźniki do
brze się przedstawiały, czy chodzi raczej o to, żeby w warun
kach demokracji gospodarka zapewniała ludziom przyzwo
ity, rosnący poziom życia.
Gdybyśmy byli w strefie euro, nie moglibyśmy używać
polityki pieniężnej jako stabilizatora, ale mielibyśmy innego
rodzaju korzyści, na przykład niższy poziom oprocentowa
nia kapitału, a więc lepsze warunki do modernizacji, do roz
woju. Powiedziałem, że przystąpienie do strefy euro może
być obecnie niebezpieczne. A byłoby mniej niebezpieczne,
gdybyśmy spełnili trzy warunki: mieli dużą konkurencyj
ność, elastyczny rynek pracy, ale nie w tandetny sposób jak
obecnie, i dużą przestrzeń budżetową, która mogłaby być
wykorzystywana, gdyby rzeczywiście sytuacja się pogorszyła.
Czy euro będzie nam potrzebne, kiedy już wszystko będzie
wspaniałe? Dla silnej gospodarki, ale jednak peryferyjnej wo
bec znaczącego rynku, jakim jest Unia Europejska, stabilność
waluty i niski koszt dostępu do kapitału są jednak korzystne.
Być może zapyta pan, po co wchodzić do strefy euro, kie
dy już będziemy taką wspaniałą gospodarką jak Szwecja. Po
prostu dlatego, że się do tego zobowiązaliśmy.

Wystąpienie prof. Marka Belki oraz pytania uczestników Olimpiady
zarejestrowano podczas spotkania 4 kwietnia 2014 r. w Warszawie
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Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki

Gospodarka
potrzebuje
otwartych
umysłów
Wystąpienie wicepremiera, ministra gospodarki skierowane do laureatów podczas
uroczystości zakończenia XXVII OWE 18 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki
Szanowni Laureaci,
tegoroczny temat XXVII edycji Olimpiady Wie
dzy Ekonomicznej – strefa euro – jest przedmio
tem szerokiej dyskusji w Polsce. Tym bardziej cie
szę się, że podjęliście się analizy tego problemu.
Swoją ciężką pracą podczas kolejnych eliminacji
udowodniliście, że doskonale orientujecie się
w trudnym świecie zagadnień gospodarczych
i europejskich. W sposób szczególny ambicją,
konsekwencją i wysokimi kwalifikacjami wyka
zała się p. Zuzanna Ajchel, która w zeszłym roku
zajęła w olimpiadzie drugie miejsce, a w tym
roku pierwsze.
Dzisiejsze warunki ekonomiczne i postępująca
globalizacja wymagają umiejętności kreatywne
go myślenia, szybkiego reagowania na zmiany
i podejmowania nowych wyzwań. Potrzebują
otwartych umysłów, ludzi niebojących się sta
wiać pytań i samodzielnie szukających rozwią
zań. Ministerstwo Gospodarki od lat zachęca do
wzmocnienia współpracy nauki i biznesu. To je
den z celów naszej polityki gospodarczej.

Uroczyste zakończenie XXVII OWE, 18 czerwca
2014 r. w Ministerstwie Gospodarki

Dostrzegam w Was zdolnych i pomysłowych
ludzi, którzy już niedługo tworzyć będą potencjał
polskiej gospodarki. Widzę przyszłych przedsię
biorców, ministrów, ambasadorów i liderów pol
skiego biznesu, którzy przyczynią się do rozwoju
ekonomicznego Polski i Europy.
Cieszę się, że w tej drodze odkrywania własnych
możliwości wspierają Was mądrzy nauczyciele,
zachęcający do rozwijania pasji i motywujący do
udziału w konkursach. Niezwykle ważne jest, aby
już od najmłodszych lat wpajać dobre wzorce
oraz zachęcać młodzież do kreatywnego myśle
nia. Dziękuję Państwu serdecznie za włożony wy
siłek, poświęcony czas oraz twórczą opiekę. Wa
sze zaangażowanie sprawia, że nasza młodzież
będzie umiała pracować zespołowo, realizować
marzenia i wytrwale dążyć do celu.
Drodzy Laureaci, sukces na olimpiadzie z pew
nością otworzy przed Wami wiele możliwości
wyboru ciekawej ścieżki zawodowej. Patrzę na
Was z wielką nadzieją, dziękuję Wam za to, co
osiągnęliście, i proszę o jeszcze więcej.

Uroczyste zakończenie XXVII OWE, 18 czerwca
2014 r. w Ministerstwie Gospodarki
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Pytania do Wicepremiera
Michał Ledóchowski, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku:

Panie Premierze, niedawno mówił pan o tym, że celem
polityki gospodarczej powinno być zwiększenie udziału
przemysłu w polskim PKB do przynajmniej 22 proc. w ciągu
najbliższych 5 lat. W jakich gałęziach przemysłu mógłby
nastąpić największy wzrost produkcji oraz czy nie obawia się
pan pogorszenia koniunktury w przemyśle w związku z nieco
gorszym odczytem wskaźnika PMI dla tego sektora w maju
bieżącego roku?
Janusz Piechociński: Najważniejszym celem nie
są wskaźniki, ale konkurencyjność gospodarki. Na
naszych oczach, w krótkim czasie, rozegra się to,
czy zbliżymy się do najbardziej wysokotechnologicz
nych, rozwiniętych, innowacyjnych gospodarek.
Mamy dzisiaj 58 tys. eksporterów, za 5 lat po
winniśmy mieć ich 150 tys. Mamy 22 proc. udzia
łu przemysłu w PKB, musimy mieć więcej. Przede
wszystkim musimy mieć przemysł, który ma zdolno
ści konkurencyjne.
W zeszłym roku udało nam się to, czego nie uda
wało się zrobić wcześniej: inwestycje zielonych pól,
sukcesy BPO, staliśmy się potęgą w przemyśle mo

toryzacyjnym.
Mamy
w tym roku 10 proc.
wzrostu sprzedaży ak
cesoriów i podzespo
łów
motoryzacyjnych
do Azji. W tym roku zmontujemy 600 tys. nowych
samochodów, przy czym zdecydowana większość
części i podzespołów jest polskich.
Cudze chwalimy, swego nie znamy. A przecież cho
dzi o to, żeby upowszechniać te dobre przykłady,
pokazywać, że warto. Chcę was namówić do patrze
nia kategoriami wyzwań, żebyśmy nie tracili wiary
w swoje możliwości i wzajemnie się mobilizowali.

Mateusz Ożdżeński, II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie:
Mam pytanie odnośnie do Afryki. Tamtejsze gospodarki bardz
o
się rozwijają, w przyszłości najpewniej będą osiągać bardzo
duży wzrost gospodarczy. Niestety w zeszłym roku zamknięto
wiele placówek dyplomatycznych w tych krajach i w związku
z tym moje pytanie: jak Ministerstwo Gospodarki chciałoby
wzmocnić współpracę z tymi państwami?
Janusz Piechociński: Ta sprawa bar
dzo mnie interesuje, dlatego zdecydowa
łem się na udział w „Dniu afrykańskim”
podczas Europejskiego Kongresu Gospo
darczego w Katowicach oraz późniejsze
spotkania w tej sprawie. Obecnie szukam
nowych narzędzi współpracy i dlatego
chcę przedstawić zarządowi Narodowe
go Banku Polskiego potrzebę powołania
banku eksportu i importu. Jeśli poprzez
Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską oraz
Turcję, z którymi mamy bardzo pozytyw

ną wymianę, można wejść do regionu np.
Iraku, w którym nie udaje się nam sprzeda
wać, podczas gdy dla tureckiego biznesu
Irak jest drugim po UE i Niemczech rynkiem
sprzedaży, to racjonalni politycy, biznes
meni i urzędnicy powinni stworzyć nową
przestrzeń. Półtora roku temu sądziłem, że
będą nam potrzebne trzy lata na to, żeby
potroić wymianę z Afryką. Pod koniec tego
roku zamierzam państwu zakomunikować,
że to już się udało, i zapowiedzieć nowe
przedsięwzięcia.

Autoryzowane wystąpienie wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz pytania uczestników Olimpiady
zarejestrowano podczas uroczystego zakończenia XXVII OWE 18 czerwca 2014 r. w Warszawie
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Beata Jarosz, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Jaką rolę odgrywa rynek

kapitałowy w gospodarce?
Czy powinien być silny, czy też gospodarka może funkcjonować
bez rynku kapitałowego jej części, jaką jest giełda?
Ci, którzy nie widzą potrzeby rozwijania rynku kapitałowego, zapominają
o funkcji, którą rynek kapitałowy spełnia w gospodarce, tzn. umożliwia
zwiększenie efektywności mobilizacji, wyceny i alokacji kapitału.

P

rawidłowo działający rynek kapi
tałowy stanowi nie tylko drożny
kanał konwersji oszczędności w inwe
stycje, ale także sprzyja procesom pry
watyzacyjnym, wdrażaniu innowacji
i nowych technologii.
Środki inwestorów, akceptujących
wyższe ryzyko, umożliwiają rozwój
podmiotom, które mają trudności z po
zyskaniem kapitału. Są to głównie małe
i średnie przedsiębiorstwa. Oczywiście,
duże spółki także potrzebują kapitału,
jednak mają więcej możliwości, aby
go pozyskać, ponieważ banki chętniej
udzielają im kredytów. Mniejsze przed
siębiorstwa, choć często są to bardzo
innowacyjne podmioty, mają słab
szą wiarygodność kredytową. Biorąc
jednak pod uwagę, że w strukturze
udziału PKB przedsiębiorstw MSP ge
nerują co drugą złotówkę (ich udział

wynosi 47,3%), ważne jest, aby kapitał
dostępny na rynku docierał właśnie do
tych podmiotów, wspierał ich inwesty
cje i innowacje. To między innymi wła
śnie dla takich spółek ponad siedem
lat temu GPW uruchomiła rynek New
Connect, którego głównym celem było
ułatwianie finansowania nowych firm,
których podstawową wartością są per
spektywy rozwojowe, wiedza i kapitał
ludzki. Obecnie na rynku NC jest już
notowanych 438 spółek. Od początku
funkcjonowania rynku spółki pozyska
ły blisko 3,5 mld zł kapitału. Giełda
Papierów Wartościowych to nie tylko
akcje, ale także rynek obligacji. Funkcjo
nowanie i rozwój rynku obligacji Cata
lyst mają duże znaczenie dla jednostek
samorządu terytorialnego, które często
borykają się z niedostatkiem pieniędzy
budżetowych. Dzięki emisji obligacji sa

morządy mogą pozyskać kapitał np.
na wydatki infrastrukturalne.
Dla wielu firm, zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, nasz parkiet to
ciekawe wyzwanie.
Zmiany, które dokonały się w ostat
nich latach na GPW, mają charakter
fundamentalny, dotyczą nie tylko
uruchamiania nowych rynków, ale
przede wszystkim ugruntowania po
zycji lidera, jaką GPW zajmuje obec
nie w regionie.
Od wielu lat znajdujemy się w czo
łówce w Europie pod względem licz
by debiutów. O tę medalową pozy
cję trzeba jednak bardzo dbać. Ważne
jest, ile spółek debiutuje na giełdzie,
bo dają one przykład kolejnym pod
miotom, że poprzez rynek kapitało
wy można pozyskać kapitał i dyna
micznie się rozwijać.
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Pytania do Wiceprezes GPW
Michał Ledóchowski, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku:

Jak pani ocenia zmiany wprowadzone na GPW, takie jak nowe indeksy giełdowe oraz zmiana mnożnika w transakcjach terminowych?
Beata jarosz: Wszystkie te zmiany były za
planowane i szczegółowo przeanalizowane.
Dzięki wprowadzeniu WIG30 w głównym
indeksie giełdowym znalazło się więcej
spółek. Po co to zrobiliśmy? W celu zain
teresowania inwestorów szerszą grupą
spółek. Oczywiście, na efekty niektórych
rozwiązań trzeba poczekać. Uważamy, że
jest to słuszna decyzja, ponieważ więcej
spółek jest w kręgu zainteresowań inwe
storów, a więc mamy szansę na zwiększe

nie ich płynności. Temu też mają służyć zmiany
na przykład w indeksach, jeśli chodzi o kontrakty
terminowe. Inwestorzy coraz bardziej przekonu
ją się do kontraktów terminowych z mnożnikiem
20. Kontrakt na WIG20 z mnożnikiem 10 był
dwa razy droższy. Teraz żeby kupić, trzeba zaan
gażować trochę więcej pieniędzy, ale z drugiej
strony marża jest niższa i możliwość zarobku
większa. Uważamy, że z biegiem czasu przeko
nają się do niego kolejni inwestorzy.

Mateusz Ożdżeński, II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie:

Czy w związku z reformą emerytalną i małą liczbą deklaracji,
które wpłynęły do towarzystw emerytalnych, istnieje obawa,
że może to zagrozić pozycji GPW w regionie?
Beata jarosz: Fundusze emerytalne odegrały kluczo
wą rolę w szybkim rozwoju giełdy. Teraz musimy zro
bić wszystko, aby w miejsce tego kapitału pojawił się
nowy – wtedy GPW będzie mogła nadal dynamicznie
się rozwijać i przyciągać nowych emitentów. Oprócz
inwestorów zagranicznych, którzy mogą wypełnić tę
przestrzeń, istotną rolę na naszym rynku odgrywają
inwestorzy indywidualni. Mimo że ich udział w kapi
talizacji krajowych spółek sięga tylko ok. 8%, to ge
nerują oni 15% obrotu.
Przyjmując, że rynek kapitałowy powinien w bar
dziej istotny sposób być wykorzystywany do finan
sowania rozwoju gospodarczego, należy także
podnieść efektywność systemu konwersji oszczęd
ności w inwestycje poprzez system zachęt dla in
westorów długoterminowo lokujących pieniądze
na rynku publicznym. Wśród najskuteczniejszych
zachęt do przekierowania części tych oszczędności
na rynek kapitałowy na pewno należy wymienić za
chęty podatkowe, np. zwolnienie z opodatkowania
inwestycji o odpowiednio długim charakterze. Takie
rozwiązania funkcjonują na innych rynkach, warto
więc o nich dyskutować.
Edukacja społeczeństwa w tym zakresie jest rów
nież kluczowa, chociaż wszyscy zdajemy sobie spra
wę, że jest to proces długotrwały i wymaga czasu.

Z badań na rynkach
rozwiniętych wynika, że
poziom wiedzy ekono
micznej, upowszechnianie
wiedzy i oswajanie z ryn
kiem mają ogromne zna
czenie. Dlatego GPW
uruchomiła
program
edukacyjny GPWtr@der,
który umożliwia młodym
inwestorom naukę inwe
stowania w akcje i kontrakty terminowe notowane
na GPW. Przygoda z inwestowaniem odbywa się
przy zaangażowaniu wirtualnych pieniędzy. Wiele
programów edukacyjnych GPW prowadzi też z róż
nymi partnerami, np. z domami maklerskimi. By
zmienić sposób myślenia Polaków i ich zachowania
w zakresie oszczędzania i inwestowania, inicjujemy
także intensywne kampanie społeczne.
GPW stara się oferować inwestorom różne katego
rie instrumentów, o różnym ryzyku inwestycyjnym.
Należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże
się z ryzykiem, większym lub mniejszym. Jego po
ziom zależy od instrumentów, w jakie inwestujemy.
Pamiętajmy więc o dywersyfikacji ryzyka naszego
portfela inwestycyjnego.

Wystąpienie Beaty Jarosz, wiceprezes GPW, oraz pytania uczestników Olimpiady zarejestrowano podczas spotkania 18 czerwca 2014 r. w Warszawie
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Grzegorz Wałęga, sekretarz naukowy Komitetu Głównego OWE

Olimpiada
uśmiechu

Pisząc podsumowanie każdej kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej, oczami wyobraźni zawsze widzę gromadę uśmiechniętych
osób – szczęśliwych laureatów i finalistów, rodziców cieszących się
sukcesami swoich dzieci oraz zadowolonych opiekunów naukowych
i dyrektorów szkół. Do tej listy dołączyć należy też przedstawicieli
mecenasów i partnerów Olimpiady dumnych z działań zmierzających
do osiągnięcia szczytnego celu, jakim jest popularyzacja wiedzy
ekonomicznej, a także członków Komitetu Głównego i jury oraz setki osób
zaangażowanych w organizację zawodów w całej Polsce.

P

odsumowując XXVII Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej, wymie
nić należy trzy wydarzenia: spotka
nie z prezesem Narodowego Banku
Polskiego (4 kwietnia 2014 r.), wice
prezes Zarządu Giełdy Papierów War
tościowych w Warszawie oraz wice
premierem i ministrem gospodarki
(18 czerwca 2014 r.). Każde spotkanie
to nie tylko możliwość wysłuchania, co
mają do powiedzenia te kluczowe dla
polskiej gospodarki osoby – uczestni

cy zawodów zawsze mają możliwość
wzięcia udziału w dyskusji z nimi i z tej
możliwości skwapliwie korzystają.
Ostatnim akcentem każdej edycji
zawodów jest uroczyste zakończenie.
W tym roku, podobnie jak i w ubie
głym, odbyło się ono w Ministerstwie
Gospodarki. Oprócz gospodarza – wi
cepremiera, ministra gospodarki Ja
nusza Piechocińskiego na uroczystość
przybyli: Jerzy Deneka – zastępca dy
rektora Departamentu Zwiększania

Szans Edukacyjnych w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, członek Zarządu
Narodowego Banku Polskiego Euge
niusz Gatnar oraz zastępca dyrektora
Departamentu Edukacji i Wydaw
nictw Narodowego Banku Polskiego
Zbigniew Augustynowicz. Wśród za
proszonych gości – oprócz laureatów
– znaleźli się także opiekunowie na
ukowi olimpijczyków, przedstawiciele
mecenasów oraz członkowie władz
Polskiego Towarzystwa Ekonomicz
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nego, Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej i jury zawodów.
W programie tegorocznego spotka
nia zostało zaplanowane szczególne
wydarzenie. Po tradycyjnych okoliczno
ściowych przemówieniach nie przystą
piono od razu do wręczenia nagród.
Najpierw odbyło się wręczenie odzna
czeń dla osób związanych z Olimpiadą
i zaangażowanych w krzewienie edu
kacji ekonomicznej. Wicepremier Ja
nusz Piechociński, w imieniu Prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, odznaczył przewod
niczącego Komitetu Głównego Olim
piady Wiedzy Ekonomicznej Stanisława
Owsiaka Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne osiągnię
cia na tym polu. Następnie wręczono
Medale Komisji Edukacji Narodowej
przyznawane przez Ministra Edukacji
Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania. Z rąk Jerzego
Deneki uhonorowani nimi zostali: Pa
tryk Araszkiewicz, Barbara Błaszczyk,
Wiesław Danielak, Ryszard Kowalski,
Grzegorz Wałęga oraz Barbara Wierz
bowska. Ponadto prezes Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego Elżbieta
Mączyńska wręczyła odznaki honoro
we Polskiego Towarzystwa Ekonomicz
nego. Złotą odznakę honorową PTE
otrzymała Małgorzata Burchard-Dziu
bińska, a srebrne odznaki otrzymali
Wiesław Danielak, Krzysztof Glibowski
i Jolanta Sawukajtys.
Następnie przyszedł czas na wręcze
nie nagród dla laureatów i ich opieku
nów naukowych. W XXVII Olimpiadzie
Wiedzy Ekonomicznej łączna wartość
nagród zamknęła się okrągłą sumą
200 tys. zł. Dla najlepszych uczestni
ków nagrody ufundował minister go
spodarki. Główną nagrodę w kwocie
10 tys. zł otrzymała Zuzanna Ajchel,

Dr Ryszard Kowalski (z prawej) odbiera Medal Komisji
Edukacji Narodowej z rąk wicepremiera Janusza
Piechocińskiego oraz dr. Jerzego Deneki z MEN

Zakończenie XXVII OWE, Giełda Papierów
Wartościowych, Warszawa, 18 czerwca 2014 r.
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Jachranka, zawody finałowe XXVII OWE,
5 kwietnia 2014 r.
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Zuzanna Ajchel,
Janusz Piechociński
a laureaci II i III miejsca odpowiednio
8 i 7 tys. zł. O zwyciężczyni tegorocznej
edycji zawodów nie zapomniała także
prezes Polskiego Towarzystwa Ekono
micznego, która wręczyła jej nagrodę
pieniężną w kwocie 3 tys. zł.
Kolejnym laureatom przyznano na
grody pieniężne lub stypendia na
ukowe. W XXVII edycji Olimpiady
przyznano 7 stypendiów o wartości
5 tys. zł każde (miejsca IV–X), a także
dwie nagrody pieniężne po 2,5 tys. zł
(miejsca XI i XII) i trzy nagrody po 2 tys.
zł (miejsca XIII–XV). Fundatorami sty
pendiów byli Fundacja PKO BP, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
oraz GAZ-System, natomiast nagrody
pieniężne ufundowało Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce oraz Stowarzysze
nie KOPIPOL.
Dzięki wsparciu Narodowego Banku
Polskiego dla wszystkich trzydziestu
laureatów zostały ufundowane wyso
kiej klasy komputery przenośne. Wśród
nagród rzeczowych znalazły się ponad
to komplety książek o tematyce ekono
micznej ufundowane przez Wydawnic
two C.H. Beck, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne oraz Wydawnictwo Na
ukowe PWN, pamiątkowe monety
przekazane przez Mennicę Polską oraz
pakiet programów edukacyjnych i gier
logicznych ufundowany przez Biuro In
formatyki Stosowanej Format.
Wszyscy opiekunowie naukowi lau
reatów i najlepsze szkoły także zostali
uhonorowani pamiątkowymi dyplo
mami i pakietami książek o tematyce
ekonomicznej. Oprócz tego wśród na
gród dla opiekunów naukowych zna
lazły się nagrody pieniężne. Nagrody
za popularyzację wiedzy ekonomicz
nej oraz wyróżniającą się opiekę nad

Dyplom dla XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie
odbiera Piotr Głogowski z rąk prof. Elżbiety
Mączyńskiej i prof. Stanisława Owsiaka

Profesor Stanisław Owsiak odbiera Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski z rąk wicepremiera
Janusza Piechocińskiego
uczestnikami OWE w kwocie 2 tys. zł
otrzymały osoby, które byłe opieku
nami naukowymi laureatów w co naj
mniej trzech edycjach OWE. W tym
roku była to Małgorzata Mańkowska
z I Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Staszica w Lublinie, Patryk Araszkie
wicz z XIII Liceum Ogólnokształcącego
w Szczecinie oraz Krzysztof Aszkowski
z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Czackiego w Warszawie. Fundatorem
nagród był Międzynarodowy Port Lotni
czy Kraków Balice oraz Stowarzyszenie
KOPIPOL. Natomiast w bieżącej edycji
wśród szkół najlepszych pod względem
liczby laureatów wyróżniono XXVII Li
ceum Ogólnokształcące im. T. Czackie
go w Warszawie oraz XIII Liceum Ogól
nokształcące w Szczecinie.
Zadbano też, aby laureaci mogli po
łączyć zdobytą wiedzę z praktyką. Taką
możliwość zapewnił sam minister go
spodarki, który zaprosił zwyciężczynię
na posiedzenie kierownictwa resor
tu. Dodatkowo dla trzech najlepszych
uczestników XXVII Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej Giełda Papierów War
tościowych w Warszawie ufundowała
staże. Z kolei Polskie Towarzystwo Eko
nomiczne umożliwiło dwóm laureatom
udział w dwutygodniowym seminarium
naukowym we Vlotho w Niemczech.
Podsumowując XXVII Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej, wspomnieć
trzeba też o nieodpłatnych egzempla
rzach książki W. Gabrusewicza „Anali
za finansowa przedsiębiorstwa. Teoria
i zastosowanie” (Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014), które
zostały przekazane wszystkim uczestni
kom zawodów II stopnia (okręgowych)
oraz ich nauczycielom. Było to możliwe
dzięki wsparciu Narodowego Banku

Polskiego. Z kolei w trakcie
zawodów III stopnia (centralnych)
zostały przekazane publikacje wyda
ne staraniem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Umożliwienie dostę
pu do aktualnej literatury ekonomicz
nej stanowi jeden z wielu sposobów
popularyzacji wiedzy ekonomicznej
i wspierania edukacji w tym zakresie.
Nie da się ukryć, że sukcesom w za
wodach Olimpiady towarzyszy nieod
łączny uśmiech. Oczywiście spośród
ponad 14 tys. zgłoszonych do zawo
dów nie wszyscy mieli tyle powodów
do radości – takie są nieubłagane pra
wa konkursu. Trzeba jednak zrozumieć
zawód, a czasem nawet złość, że tym
razem się nie udało, bo inni okazali
się lepsi. Ten dar losu trzeba przyjąć –
niech stanowi motywację do działania
na przyszłość. Dzięki wytrwałości na
pewno kolejnym razem uda się prze
kuć niepowodzenie w sukces.
Dr Grzegorz Wałęga – adiunkt w Katedrze
Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat XI i XII OWE,
członek zarządu Oddziału PTE w Krakowie

Michał Puchalski,
Zuzanna Ajchel

Profesor Eugeniusz
Gatnar, członek
zarządu NBP
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TourdeOWE,
Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. otworzyło ważny rozdział w najnowszej historii gospodarczej Polski. Myśl przewod
nia XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?” odnosiła się do jednego z zasadniczych pytań
dotyczących dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego Polski – czy i kiedy Polska powinna wprowadzić wspólną europejską
walutę. To właśnie z tym pytaniem zmierzyli się uczestnicy Olimpiady w roku szkolnym 2013/2014.
Honorowy patronat nad XXVII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął Prezes
Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

30 września 2013 r.
– rejestracja zakończona
Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w wyści
gu po wiedzę, już zostali zarejestrowani. Na
sygnał startu z niecierpliwością czekało ponad
14 tysięcy uczniów i uczennic z blisko 900
szkół ponadgimnazjalnych. Dla tych, którzy
chcieli osiągnąć sukces i dotrzeć do mety
ostatniego etapu, rok szkolny 2013/2014 za
powiadał się jako okres wytężonej pracy oraz
sprawdzian wytrwałości.

Katowice

II etap TourdeOWE
10 stycznia 2014 r. punktualnie
o godz. 11 w 17 komitetach okręgo
wych powołanych przy oddziałach Pol
skiego Towarzystwa Ekonomicznego
w największych miastach Polski rozegrał
się II etap wyścigu. Trasa, którą przyszło
pokonać zawodnikom, była zdecydowanie
trudniejsza niż w listopadzie, ale i oni od mo
mentu zakończenia poprzedniego etapu byli lepiej
przygotowani. Na czele peletonu stu najlepszych
zawodników, którzy dotarli na metę tego etapu
i zakwalifikowali się do finału, znaleźli się: M. Le
dóchowski (Słupsk), B. Owedyk (Inowrocław)
i M. Waszczuk (Lublin).

Prolog
Biorący udział w rywalizacji mogli
jeszcze przed rozpoczęciem zasadni
czych zmagań sprawdzić swoją wie
dzę za pomocą quizu udostępnione
go na profilu Olimpiada w serwisie
Facebook. Był to także czas, gdy
każdy z zawodników opracowywał
własny pomysł na trening, w trakcie
którego wykorzystywał odpowiednio
dobraną kompozycję książek, źródeł in
ternetowych i zajęć pozalekcyjnych. Oczy
wiście cały czas przygotowania zawodników
nadzorowane były i wspierane przez niezastą
pionych trenerów – nauczycieli.

Rowery na start
W środę 6 listopada 2013 r. w szkołach w ca
łej Polsce zawodnicy Tour de OWE wystartowali
w pierwszym etapie wyścigu. W jego ramach
musieli zmierzyć się z zestawem pytań z zawo
dów szkolnych – rozwiązać test, przeana
lizować funkcje kosztów przedsię
biorstwa oraz wypowiedzieć
się na temat konsekwencji
przyjęcia euro w Polsce
dla wybranej branży lub
omówić wpływ wspólnej
waluty na gospodarki
państw członkowskich
Unii Europejskiej.
24

Szczecin
Gdańsk
Bydgoszcz
Olsztyn
Białystok
Warszawa
Łódź
Lublin
Kielce

Nie wszyscy uczestnicy pierwszego etapu
rywalizacji uzyskali minimalną liczbę punktów
kwalifikującą do kolejnego etapu. Ostatecz
nie po sporządzeniu rankingu zawodników
sędziowie zawodów ustalili, że 1076 osób
uzyska prawo startu w drugim etapie. Po
zostałym, choć musieli tym razem
uznać wyższość innych zawodni
ków, należą się duże brawa za
odwagę oraz chęć zdobycia
wiedzy i doświadczenia,
które bez wątpienia
przydadzą im się
w przyszłości.

Lublin

Kraków

Rzeszów
Kraków
Katowice
Częstochowa
Opole
Wrocław
Zielona Góra
Poznań

czyli kalendarium xxvii Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej
Przed decydującym etapem
W przeddzień decydującego etapu zawodni
cy spotkali się z prezesem Narodowego Banku
Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką. Wykład,
w którym uczestniczyli, oraz możliwość zada
wania pytań umożliwiły im poszerzenie wiedzy,
stanowiąc zarazem ostatni element przygotowań
przed finałowym etapem wyścigu.
Po wizycie w NBP uczestnicy wraz z całym
ekwipunkiem zostali przetransportowani do
miejsca startu – Centrum Edukacji
Statystycznej GUS w Jachran
ce. Przed rozpoczęciem
zmagań jak zawsze kon
trola kart zawodników
i przydzielenie nume
rów startowych…

Końcowe metry wyścigu
Na czele ucieczki dzielnie trzymała się
i jako pierwsza dotarła na metę, zajmu
jąc pierwsze miejsce w klasyfikacji gene
ralnej, Zuzanna Ajchel z XXVII Liceum
Ogólnokształcącego im. T. Czackiego
w Warszawie. Drugie miejsce zajął Michał
Puchalski z tej samej szkoły. Tuż za nim, na
najniższym stopniu podium stanął zaś Michał
Waszczuk z III Liceum Ogólnokształcącego im.
Unii Lubelskiej w Lublinie. Wśród zawodników
na mecie widać było radość ze zwycięstwa,
ale i zmęczenie trudami wyścigu.

3

1

2

Dekoracja
zwycięzców
18 czerwca 2014 r. do
Warszawy przybyło trzydzie
ścioro najlepszych zawodni
ków Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej. Runda honorowa odbyła
się pomiędzy trzema instytucjami: Giełdą
Papierów Wartościowych, Ministerstwem
Gospodarki i Polskim Towarzystwem Eko
nomicznym z siedzibą przy Nowym Świe
cie w Warszawie.

Finał Tour de OWE

Przed dekoracją w Ministerstwie Gospodarki
laureaci spotkali się w Sali Notowań Giełdy Papie
rów Wartościowych z wiceprezes Zarządu Giełdy Beatą Ja
rosz. Następnie w Ministerstwie Gospodarki olimpijczyków przyjął
wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, który od
początku obserwował wyścig i trzymał kciuki za jego uczestników.
Zwyciężczyni Tour de OWE Zuzanna Ajchel otrzymała pamiątkową
statuetkę i niemałą nagrodę pieniężną. Dzięki hojności mecenasów
Olimpiady pozostali zgromadzeni również zostali nagrodzeni.

W sobotę 5 kwietnia 100 najlepszych zawod
ników z całej Polski ruszyło w ostatnim etapie
wyścigu, rozwiązując test zawodów central
nych. Po dwugodzinnym etapie pisemnym od
peletonu oderwało się 49 zawodników. Kolej
nego dnia rano typowa kolarska „czasówka”
– w ciągu 15 minut każdy zawodnik musiał
zaprezentować swój poziom w odpowiedzi
ustnej. Była to też ostatnia szansa na zdobycie
punktów uwzględnianych w końco
wym rankingu.
XXVII Tour de OWE się zakończył. Zwycięzcy mają liczne
powody do radości, ale i dla tych, którzy nie zostali zakwalifikowani do finału, Olimpiada nie może być powodem do
smutku. Treningi poszerzyły ich umiejętności, regularność
przygotowań wzmocniła hart ducha, a smak współzawodnictwa rozbudził apetyt na kolejną rywalizację. Niektórzy już
dziś zaczynają przygotowania do kolejnej edycji Olimpiady.
Tym, którzy kończą swoją przygodę z edukacją w szkole
średniej, zdobyta wiedza i doświadczenie przydadzą się na
25
studiach wyższych i w codziennym życiu.
Opracowanie „Kalendarium”: Marcin Wroński
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Chwalę się tytułem
olimpijczyka
Rozmowa z Pawłem Blajerem
W 1999 r. brał Pan udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
i zajął Pan wysokie, 12. miejsce.
Czy to wydarzenie było dla Pana
ważne?
To był przełomowy moment. Uczy
łem się wtedy w Liceum Ekonomicz
nym w Jarosławiu. Coraz intensywniej
zastanawiałem się, co chcę robić da
lej. Wtedy pojawiła się Olimpiada. Jak
dziś pamiętam grudzień i zbliżający
się etap regionalny, kiedy zacząłem
uważnie przeglądać materiały. Tema
tem była globalizacja. Otworzyłem
książkę Petera Druckera „Praktyka za
rządzania” i zobaczyłem, że to, czego
się uczę, może mieć bardzo praktycz
ne zastosowanie.
Przeczytałem też szybko książkę
Anny Zorskiej, prekursorki w dziedzi
nie globalizacji w Polsce. Moje wy
obrażenia o tym, czym jest ekonomia,
zaczęły się konkretyzować. Zrozu
miałem, jak wzajemnie wpływają na
siebie polityka pieniężna, gospodar
ka, zarządzanie w przedsiębiorstwie
i prawo. To mnie ukształtowało na
przyszłość. Zacząłem się trochę de
nerwować, bo uczyłem się tylko do
Olimpiady, przygotowania do matury
zupełnie odłożyłem na bok.
Jednak opłaciło się postawić na
ekonomię, bo w Olimpiadzie
odniósł Pan sukces.
Przede wszystkim nie wierzyłem,
że dojdę do finału. Sądziłem, że za
mało wiem. Kiedy już podczas finału
trzeba było napisać pracę na temat
polityki pieniężnej i stóp procento
wych, przedstawiłem swój własny
tok myślenia i zaproponowałem kon
kretne rozwiązania. Byłem przekona
ny, że to się nie spodoba i wypadnę
bardzo słabo. Kiedy wyniki zostały
podane, od razu w głowie pojawiła
mi się myśl, że wiem, co chcę robić
dalej: chcę się realizować w ekono
mii, ale szukać jej powiązań z innymi
naukami, przede wszystkim prawem
i zarządzaniem. Moja profesor Graży
na Dyrda doradziła mi, abym wybrał
studia na Wydziale Ekonomii Uniwer
sytetu Warszawskiego. Bałem się tyl
ko, czy w ogóle zdam maturę, ale na
szczęście poszło mi bardzo dobrze.
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Zdecydowana większość laureatów wybiera SGH…
Studia na UW okazały się wyzwa
niem, bo już na początku otrzymałem
porządną dawkę matematyki – anali
za statystyczna, rachunek prawdopo
dobieństwa itp. Teraz uważam, że to
było najlepsze, co mogło mnie spo
tkać. Zrozumiałem, że na proce
sy gospodarcze, które zaczęły
mnie coraz bardziej intere
sować, takie jak zarządza
nie, globalizacja, budowa
nie strategii, trzeba patrzeć
konkretnie, czyli za pomocą
liczb, modelu ekonometrycz
nego lub jakiegoś szacunku. To
jest właśnie warsztat ekonomisty,
który trzeba cały czas doskonalić. Raz
trzeba używać prostego modelu, kie
dy indziej oprzeć wnioski na mode
lu równowagi ogólnej. Ekonomista
musi umieć liczyć, a nie tylko używać
ogólnych sformułowań.
Dzięki temu teraz jako dziennikarz
wiem, że nie można o ekonomii roz
mawiać wiarygodnie tylko w kate
goriach publicystycznych, czyli gdy
przedstawiane są pewne poglądy.
Trzeba swoje tezy umieć sprowadzić
do konkretu, a konkrety to są licz
by lub modele. Nie bardzo wierzę
w teorie, których nie da się zweryfi
kować. Świat jest pełen opinii, a bra
kuje faktów.
Jednak jako dziennikarz popularnej telewizji nie może Pan uczyć
widzów ekonomii, używając wyłącznie hermetycznego żargonu
specjalistów.
Wydaje mi się, że nauczyłem się
stosować uproszczenia, które jednak
nie pozbawią przekazu fachowości.
W TVN 24 Biznes i Świat w programie
„Biznes dla ludzi” staram się wyważać
proporcje między przytaczanymi licz
bami, paragrafami a wnioskami koń
cowymi. Cały proces analizy muszę
oczywiście przeprowadzić sam, aby
odbiorca otrzymał puentę. Są jednak
widzowie bardzo dociekliwi, co wi
dzę po e-mailach od nich – to mnie
pozytywnie zaskakuje. Ludzie chcą
czasami szczegółów, pogłębionej

analizy ekonomicz
nej i prawnej. Widać,
że jednak powoli podnosi
się świadomość ekonomiczna
i prawna.
W tym roku przyjechał Pan do
Jachranki na finał Olimpiady
i spotkał się z uczestnikami. Jakie
były Pana wrażenia?
Zaskoczyło mnie, że uczestnicy znali
mój program w TVN24 Biznes i Świat
i doskonale wiedzieli, że interesuję
się małą i średnią przedsiębiorczością
oraz sprawami, które mogą pomóc
ludziom nieprowadzącym działal
ności gospodarczej w zarządzaniu
finansami osobistymi i ich karierą za
wodową.
Co chciałby Pan przekazać młodym ekonomistom?
Po pierwsze, nie powinni ograni
czać się tylko do śledzenia procesów
ekonomicznych, ale otworzyć się na
różne inne zjawiska: zmiany społecz
ne, regulacje prawne, zwiększającą
się skalę niepewności i ryzyka gospo
darczego. To wszystko nakłada się na
modele ekonometryczne i ma duże
znaczenie w skali makro i mikro. Trze
ba umieć analizować szerzej. Uwa
żam, że ekonomiści powinni śledzić
trendy dotyczące legislacji i sami włą
czać się do dyskusji, aby prawo nie
stwarzało barier dla rozwoju przed
siębiorczości. Między innymi z tego
powodu poza ekonomią skończyłem
prawo, a teraz piszę doktorat na te
mat dziedziczenia przedsiębiorstwa.
Po drugie, będąc ekonomistą, trze
ba być konkretnym. Śledząc trendy
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makroekonomiczne, należy wnikać
w szczegóły, w strukturę zjawisk. Je
śli np. spojrzymy na cykliczne dane
o produkcji przemysłowej i bezrobo
ciu, to głębiej zobaczymy m.in., które
branże zyskują, a które tracą oraz jak
wygląda rynek pracy po wyelimino
waniu sezonowości. I dzięki temu wy
ciągniemy więcej wniosków.
Po trzecie, w moim przekonaniu
ekonomista powinien starać się po
magać innym w zrozumieniu świata.
To jest możliwe jednak tylko wtedy,
gdy będzie umiał swoją wiedzę za
stosować w praktyce. Powinien umieć
wyjaśnić np. klientom, kontrahentom
czy swoim przełożonym, czym różnią
się poszczególne rodzaje stóp procen
towych czy inflacji i jakie to ma zna
czenie dla ich przedsiębiorstwa.

Jako osoba dobrze orientująca się
w realiach polskiej gospodarki jaką
drogę dalszej kariery polecałby Pan
swoim młodszym kolegom?
Każdy musi decyzję podjąć indywi
dualnie. Uważam, że warto próbować
w różnych miejscach. Jeśli ktoś po
chodzi z rodziny prowadzącej własny
biznes, powinien na początku właśnie
tam najwięcej się nauczyć, na przy
kład pomagając w sprzedaży, pisaniu
ofert czy pozyskiwaniu nowych klien
tów. Jeśli jednak kusi go wielka korpo
racja, powinien walczyć tam o pracę.
Jeśli od razu chce założyć własny biz
nes, może skorzystać z akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości, któ
rych zaletą jest m.in. zwolnienie ze
składki do ZUS. Te próby po pewnym
czasie złożą się na sumę doświadczeń

i pozwolą wybrać dalszą ścieżkę. Naj
gorsze to nie robić nic, pozostawać
w „jedynym realnie możliwym ukła
dzie”. Dookoła jest wiele możliwości,
wystarczy się rozejrzeć. Laureatowi
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
łatwiej, bo udowodnił, że o gospodar
ce wie o wiele więcej niż rówieśnicy.
Dlatego sam osobiście zawsze chętnie
chwaliłem się tym tytułem.
Rozmawiała: Iwona Dudzik
Paweł Blajer – rocznik 1980. Dziennikarz, autor programu „Biznes dla ludzi” w TVN 24 Biznes i Świat. Ekonomista i prawnik. Wykładowca Uczelni
Łazarskiego. Pracę jako dziennikarz
zaczynał w „Rzeczpospolitej”, gdzie
był m.in. szefem działu prawnego.

Reformy systemu
emerytalnego.
Krótki przewodnik

Ordoliberalizm
i społeczna
gospodarka rynkowa
wobec wyzwań
współczesności

Nicholas Barr, Peter Diamond
PTE, 2014 r.

red. nauk. Elżbieta
Mączyńska i Piotr Pysz
PTE, 2013 r.

Warto czytać

Autorzy popularyzują ordoliberalny nurt myśli ekonomicznej
i przekonują o jego aktualności.

W poszukiwaniu
nowego ładu
ekonomicznego
red. nauk. Stanisław Owsiak
i Artur Pollok
PTE, 2013 r.
Książka wydana przez PTE
z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Już dostępna
w księgarni PTE.

Książka traktuje o narastającym
problemie braku możliwości zbilansowania funduszy tworzonych
z wpływów ze składek emerytalnych z potrzebami związanymi
z wypłatami emerytur w poszczególnych krajach.
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wóch tegorocznych laureatów OWE: Michał Puchalski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Czackiego w Warszawie i Jakub Łabuń z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
wraz z grupą ekonomistów z Polski, uczestniczyło w seminarium pt. „Ordoliberalna koncepcja
społecznej gospodarki rynkowej” we Vlotho (Niemcy), współorganizowanym przez PTE w dniach
10–24 sierpnia 2014 r. Projekt dofinansowała Fundacja Ludwiga Erharda (Ludwig-Erhard-Stiftung)
oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Więcej na: www.sgr.pte.pl.
Jakub Łabuń, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Moja przygoda we Vlotho
N

a początku czerwca dostałem z biura
PTE niespodziewany telefon z zapytaniem, czy jako laureat OWE chciałbym
przyjąć dodatkową nagrodę – wyjazd do
Vlotho. Przyjąłem ją bez zastanowienia.
Gdy jednak nastał sierpień i nadszedł
czas na przedwyjazdowy research, zaczęły
pojawiać się wątpliwości: dwa tygodnie to
przecież bardzo dużo czasu (a ostatnie wakacyjne tygodnie sierpnia to najcenniejszy
okres w roku). Językiem seminarium miał
być niemiecki (o którym wzmianka wywołuje u niektórych uczniów stany lękowe),
a tematem wykładów tajemniczo brzmiący ordoliberalizm (nurt myśli ekonomicznej, który jeszcze ani razu nie pojawił się
w pytaniach testowych OWE). Oprócz
tego uczestnikami seminarium mieli
być prawie sami doktorzy i profesorowie,
a miejscowość pobytu to niespełna dwudziestotysięczne miasteczko oddalone od
wszelkiej cywilizacji.
Dlatego właśnie, kiedy w połowie sierpnia niepewnie wsiadałem do zmierzającego do Vlotho autokaru, odczuwałem
mieszankę niepokoju i trwogi: czy nie
popełniłem błędu. Moje złe nastawienie
zmieniło się jednak zdumiewająco szybko
– wyjazd okazał się wręcz nieprawdopodobnie udany i nietuzinkowy.
Z jednej strony seminarium bardzo
pomaga w nauce języka niemieckiego,
szczególnie tego biznesowo-ekonomicznego. Wykłady są prowadzone w sposób
przystępny i zrozumiały, a przyrost nowych słówek odczuć można niezwykle
szybko. Tematyka wykładów, choć obca
większości mainstreamowych podręczni
ków ekonomii czy programowi olimpiady, jest naprawdę warta zgłębienia.
Nigdzie nie da się ordoliberalizmu poznać lepiej niż w pokoju konferencyjnym
pełnym jego najwybitniejszych polskich
(i nie tylko) pionierów. Jako ekonomicznie uświadomiona młodzież powinniśmy
przecież wiedzieć, czymże jest zapisana
w polskiej konstytucji „społeczna gospodarka rynkowa”.
Możliwości samorozwoju we Vlotho
jest cała gama. Po pierwsze, bezwzględną
większość uczestników seminarium stanowią osoby posiadające co najmniej sto28

Vlotho, sierpień 2014 r.
pień doktora. Na początku skutkuje to co
prawda swoistym intelektualnym lękiem,
lecz po krótkim czasie lęk ten przeradza
się raczej w fascynację. Okazje do prowadzenia rozmów na zajmujące tematy,
zarówno ekonomiczne, filozoficzne, polityczne, jak i bardziej osobiste, nadarzają
się nad wyraz często.
Atmosfera seminarium także zasługuje
na osobny akapit. Podczas wieczornych
spotkań opowiadane są anegdotki i recytowane głęboko zakorzenione w mikrokulturze Vlotho limeryki. Zabawa podczas tych
wieczornych imprez jest naprawdę dobra,
a stałym jej elementem są tańce i śpiewy.
Od strony towarzyskiej seminarium jest
wydarzeniem naprawdę ciekawym.
Samą miejscowość można określić mianem archetypowego małego miasteczka
– rzeka w okolicy: jest. Ryneczek wraz
z deptakiem: jest. Klimatyczne lokaliki:
są. Mnóstwo domków i lokalny patriotyzm mieszkańców: są! Dodatkowo prawie każdego dnia seminarium odbywa

się autokarowa wycieczka do pobliskich
miejscowości. Zamki, kościoły, rzędy pięknych, różnorodnych kamieniczek, pomniki na każdym skwerku, gościnne karczmy;
niełatwo uwierzyć, że takie bajkowe miejsca naprawdę istnieją. Ta niepowtarzalna
okazja do zobaczenia skarbów zachodnich
Niemiec jest jedną z większych gratek seminarium we Vlotho.
Dwa tygodnie pobytu we Vlotho były
naprawdę wartościowym doznaniem,
wyśmienicie łączącym w sobie elementy
przyjemne z pożytecznymi. Nauka niemieckiego, zgłębianie ekonomicznych
problemów, poznawanie inspirujących
ludzi, zwiedzanie ciekawych miejsc
i wreszcie dobra zabawa – nic dziwnego,
że wielu uczestników seminarium stara
się jeździć tam co roku.
Nie pozostaje mi więc nic innego jak
ponownie zacząć przygotowywać się do
olimpiady, aby jeszcze raz otrzymać z PTE
niespodziewany telefon, zaczynający się
od pytania, czy mówię po niemiecku.
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Grzegorz Wałęga, sekretarz naukowy Komitetu Głównego OWE

Wnioski z ewaluacji

xxvii olimpiady wiedzy
ekonomicznej
W mijającym roku szkolnym Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbyła się po
raz dwudziesty siódmy. Pomimo dużego zasobu doświadczeń i wypracowanych
w ciągu wielu lat procedur jako organizatorzy dokładamy starań, aby
formuła zawodów była nieustannie atrakcyjna dla młodzieży i jej nauczycieli.
Najlepszym sposobem weryfikacji przedsięwzięcia i wyznaczenia oczekiwanych
kierunków zmian jest przeprowadzenie jego ewaluacji.
Respondenci

Zaproszenie do wypełnienia ankiety
on-line zostało rozesłane do wszyst
kich uczestników zawodów II stopnia
(okręgowych) i III stopnia (centralnych)
w maju 2014 r. O wyrażenie opinii zostali
też poproszeni opiekunowie naukowi –
nauczyciele organizujący zawody szkol
ne. Ankietę wypełniły łącznie 354 osoby
(229 uczestników i 125 nauczycieli), co
stanowi około 24% wszystkich respon
dentów wśród uczestników i około 15%
nauczycieli, do których trafiła ankieta.

Gdzie poszukiwane są informacje o nowej edycji zawodów?

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego
rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń
do zawodów Olimpiady. Trwa ono co

roku do 30 września. Nauczycielom
zapewniany jest szeroki dostęp do in
formacji o zawodach. Źródłem wiedzy
jest nie tylko informator (dystrybuowa
ny w wersji papierowej do szkół oraz
dostępny w wersji elektronicznej), ale
także strona internetowa Olimpiady.
Bieżące informacje związane z zawoda
mi przesyłane są także pocztą e-mail. Na
każdym etapie pomocą służą oddziały
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
zlokalizowane w całej Polsce. W badaniu
został wysoko oceniony dobry kontakt
organizatorów zawodów z nauczyciela
mi. Z kolei dla młodzieży podstawowym
źródłem informacji o Olimpiadzie Wie
dzy Ekonomicznej są nauczyciele, strona
internetowa oraz plakaty promocyjne
prezentowane w szkołach.

Motywy decyzji uczestników o wzięciu udziału
w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
0%
poszerzenie wiedzy i własnych kwalifikacji
chęć sprawdzenia swojej wiedzy
możliwość wygrania indeksu na studia
nauczyciel
nagrody pieniężne
satysfakcja z rywalizacji z innymi uczestnikami
to, że koledzy też brali w niej udział
zwolnienie z egzaminu zawodowego
nagrody rzeczowe
spotkania z osobami ze świata nauki, biznesu i polityki
chęć poznania nowych osób i dobra zabawa

atrakcyjne hasło bieżącej edycji Olimpiady
członkowie rodziny

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Wysoki poziom merytoryczny
i organizacyjny zawodów

W opinii zdecydowanej większości
uczestników i nauczycieli zarówno po
ziom merytoryczny, jak i organizacyjny
oceniany jest pozytywnie. Co więcej,
ponad 80% respondentów ocenia Olim
piadę Wiedzy Ekonomicznej wysoko
i bardzo wysoko na tle innych olimpiad
i konkursów przedmiotowych. Cieszy
nas to tym bardziej, że kolejny rok z rzę
du respondenci wyrazili uznanie dla za
wodów Olimpiady.

Skuteczne oddziaływanie
Olimpiady

Z odpowiedzi udzielonych przez re
spondentów wynika, że Olimpiada Wie
dzy Ekonomicznej dobrze realizuje swoje
cele – motywuje do samodzielnej nauki
i pozwala poszerzyć wiedzę z zakresu
ekonomii i finansów. Uczestnicy szcze
gólnie wysoko oceniają system nagród
i preferencji dla laureatów oraz fakt, że
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla
młodych ludzi stanowi przepustkę do
dalszych sukcesów zawodowych i edu
kacyjnych (indeksy na studia oraz staże).
Uzyskane wyniki ankiet potwierdzają nie
tylko pozytywny wymiar naukowy zawo
dów Olimpiady, ale także kształtowanie
odpowiednich postaw wśród młodzie
ży (wysiłek włożony w przygotowania
uczestników do zawodów powiązany
jest z nagrodami).
Powiązanie tematyczne każdej edycji
z aktualnymi problemami społeczno-gospodarczymi Polski i świata pozwala
zwrócić uwagę na wpływ zachodzących
procesów ekonomicznych na zachowa
nia podmiotów sfery realnej. Poruszane
podczas zawodów zagadnienia mają
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poziom
poziom
merytoryczny organizacyjny

poziom na tle
innych
olimpiad

Opinie uczestników i nauczycieli na temat
XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
nauczyciele
uczniowie
nauczyciele
uczniowie

nauczyciele
uczniowie
0%

20%
raczej wysoki

40%

60%
80%
bardzo wysoki

100%

deklarowane plany uczestników XXVII OWE
po ukończeniu szkoły średniej

14%
2%

60%

trudno powiedzieć
nie zamierzam studiować
24%

inne studia wyższe
studia ekonomiczne

deklarowane plany zawodowe uczestników XXVII OWE
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też uświadomić konsekwencje
określonych działań w sferze polity
ki gospodarczej.
Uczestnictwo w Olimpiadzie
to także korzyści dla nauczycieli
i opiekunów naukowych. Pozwala
podnieść kwalifikacje, bo przygo
towując uczniów do zawodów,
poszerzają oni swoją wiedzę z za
kresu ekonomii i finansów (po
twierdziło to w badaniu 92% na
uczycieli). Przekłada się to z kolei na
lepszy poziom merytoryczny zajęć
w szkołach. Ankietowani nauczy
ciele uważają, że Olimpiada po
maga im w awansie zawodowym,
a system nagród jest atrakcyjny.
Wiedza ekonomiczna nie za
myka się jedynie w murach szkoły.
Potrzebna jest w codziennym życiu
każdej grupy zawodowej. Trzeba
pamiętać, że wpływ Olimpiady na
kształtowanie się nowoczesnej wie
dzy ekonomicznej nie tylko dotyczy
uczniów i nauczycieli, ale także od
nosi się do rodzin i znajomych.

Olimpiada i co dalej?

Prawie dla wszystkich uczestni
ków udział w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej nie kończy przygody
z ekonomią. Olimpiada kształtuje
przyszłe ścieżki edukacyjne i za
wodowe. Większość uczestników
(84%) zamierza podjąć wyższe stu
dia (w tym 60% związane z ekono
mią), jedynie 2% deklaruje, że nie
zamierza studiować. Uczestnictwo
w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicz
nej pozwala też zdobyć wiedzę
i umiejętności przydatne w przyszłej
pracy zawodowej. Jest to szczegól
nie ważne dla osób, które zamierza
ją rozpocząć prowadzenie własnej
działalności gospodarczej. Badania
uczestników Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej wskazują, że 6 na 10
respondentów planuje prowadzenie
własnej działalności gospodarczej,
niewiele mniej osób zainteresowa
nych jest pracą w międzynarodowej
korporacji, jedna trzecia chciałaby
znaleźć zatrudnienie w firmie innej
niż międzynarodowa korporacja,
21% respondentów planuje zwią
zać swoją przyszłość z administracją
publiczną, a 15% chciałoby praco
wać w szkolnictwie wyższym.
Śmiało można powiedzieć, że
z grona uczestników każdej edycji
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
rekrutują się osoby, które mając
odpowiednią wiedzę, umiejęt
ności i motywację, są aktywnymi
podmiotami życia społeczno-go
spodarczego naszego kraju. Bez
wątpienia potwierdzają to kariery
laureatów i finalistów poprzednich
edycji Olimpiady.
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Opinie uczestników XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
U: zachęca do podejmowania studiów wyższych
U: tematy przewodnie OWE nawiązują do aktualnych problemów społ.-gosp.
N: organizatorzy OWE wykonują swoją pracę profesjonalnie
U: organizatorzy OWE wykonują swoją pracę profesjonalnie
N: ma elitarny charakter
U: ma elitarny charakter
N: pomaga opiekunom naukowym w awansie zawodowym
U: jest przepustką do dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych
U: zapewnia atrakcyjne nagrody dla opiekunów naukowych
N: zapewnia atrakcyjne nagrody dla laureatów
U: zapewnia preferencje w rekrutacji na wiele uczelni wyższych
N: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników
U: przyjęta formuła zawodów pozwala na wyłonienie najlepszych uczestników
N: przygotowując uczniów, poszerzam swoją wiedzę z ekonomii i finansów
U: pozwala poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów
N: motywuje do samodzielnej nauki
u: motywuje do samodzielnej nauki
U – odpowiedzi uczestników, N – odpowiedzi nauczycieli
zdecydowanie się nie zgadzam

0%

raczej się nie zgadzam

Jak popularyzować wiedzę
ekonomiczną?

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
jest projektem o charakterze ciągłym.
Stale patrzymy w przyszłość, ponieważ
chcielibyśmy jeszcze szerzej i skutecz
niej popularyzować wiedzę ekono
miczną. Na ten temat postanowiliśmy
zasięgnąć opinii wśród nauczycieli. Jed
nym z pomysłów jest dostarczanie dla
nauczycieli przygotowujących uczniów
do olimpiady materiałów dydaktycz
nych. Ciągle też pojawiają się głosy, że
– zwłaszcza w mniejszych ośrodkach –
najnowsza literatura ekonomiczna nie

20%

40%

ani się nie zgadzam, ani się zgadzam

zawsze jest osiągalna. Wielu nauczy
cieli zasugerowało zwiększenie możli
wości uczestniczenia w wykładach i se
minariach (organizowanych np. przez
oddziały Polskiego Towarzystwa Eko
nomicznego lub uczelnie ekonomicz
ne), które przybliżałyby uczniom tema
tykę związaną z Olimpiadą. Blisko 80%
respondentów zaproponowało uru
chomienie platformy e-learningowej
wspomagającej przygotowania uczest
ników do zawodów, 66% oczekiwało
by udostępnienia literatury fachowej
w formie elektronicznej, a prawie 60%
chętnie skorzystałoby z wykładów

60%

raczej się zgadzam

80%

100%

zdecydowanie się zgadzam

w formie nagrań audio-video (na płycie
CD lub w internecie).
Wyniki badań wskazują, że w kwe
stii popularyzacji wiedzy ekonomicznej
niezmiennie jest wiele do zrobienia.
Jesteśmy głęboko przekonani o zasad
ności realizacji zgłoszonych pomysłów.
Wiąże się to jednak często ze znaczny
mi kosztami, których samodzielnie, bez
wsparcia mecenasów i partnerów spo
łecznych Polskie Towarzystwo Ekono
miczne nie jest w stanie ponieść. Mimo
wszystko wierzymy, że w kolejnych
latach uda się zrealizować choć część
z wymienionych działań.

Economicus – I miejsce dla PTE
Z satysfakcją informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zdobyło I miejsce
w kategorii „najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” w konkursie „ECONOMICUS” organizowanym przez „Dziennik
Gazetę Prawną” za książkę pt. „O lepszy ład
społeczno-ekonomiczny” Tadeusza Kowalika.
Ex aequo I miejsce zajął także Instytut Wydawniczy Książka i Prasa za książkę „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce” prof.
Leokadii Oręziak. Uroczystość odbyła się podczas Warszawskich Targów Książki w Warszawie 23 maja 2014 r. Dziękujemy, gratulujemy
wszystkim laureatom i zachęcamy do lektury.

NAJLEPSZA KSIĄ
ŻKA SZERZĄCA

WIEDZĘ EKON

OMICZNĄ

Wydawnictwa

Polskiego Towa

rzystwa
Ekonomicznego

„O lepszy ład spo

łeczno-ekonom
iczn

Tadeusz Kowalik

y”
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Zuzanna Ajchel, Marcin Wroński

Komu opłaca się
feminizm?

Feminizm niejedno ma imię, ponieważ
jego nurty znacznie się między sobą
różnią. Jest słowem, które na wielu
działa niczym płachta na byka.

O

soby popierające idee i rozwią
zania feministyczne spotykają się
z wieloma zarzutami – zaczynając od
tego, że wierzą w idee oderwane od
rzeczywistości, a kończąc na tym, że
wspierają nurt „wrogi naszej cywili
zacji”. Do jakich wniosków dojdziemy
jednak, jeśli spróbujemy spojrzeć na
feminizm okiem ekonomisty bądź
ekonomistki, jeśli z rozmowy o ide
ologii przejdziemy do rozmowy o in
teresach? Spróbujmy zastanowić się
nad tym, jakie są ekonomiczne kon
sekwencje równouprawnienia płci.
Przydatna w tej analizie jest kon
cepcja granicy możliwości produk
cyjnych. Jest to krzywa przedsta
wiająca możliwości produkcyjne
hipotetycznej gospodarki, która dys
ponując określonym zasobem czyn
ników produkcyjnych (czyli kapitału,
ziemi i pracy), produkuje – przyjmij
my w uproszczeniu – jedynie dwa
dobra. Jako że zasoby, którymi dys
ponuje, są ograniczone, to aby wy
produkować więcej dobra A, trzeba
zrezygnować z wytworzenia pewnej
ilości dobra B. Ot, klasyczny problem
wyboru (nie tylko ekonomicznego!).
Jak zatem na taką hipotetyczną go
spodarkę wpłynie wzrost popular
ności idei feministycznych i tych
głoszących równouprawnienie płci?
Sytuacja ta zaowocuje wzrostem od
setka kobiet podejmujących pracę
zawodową, poprawą poziomu ich
wykształcenia, co – mówiąc językiem
ekonomii – oznacza wzrost jakości
zasobów pracy oraz zwiększenie
poziomu kapitału ludzkiego. Nasza
hipotetyczna gospodarka, mając do
dyspozycji więcej „zasobów”, będzie
mogła wyprodukować więcej dóbr
A i B niż wcześniej.
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Dowód na to, że wzrost
wskaźnika zatrudnienia ko
biet ma pozytywny wpływ na
gospodarkę, może stanowić przy
kład Unii Europejskiej. Wskaźnik ten
sięga w krajach Wspólnoty 62,5%
i wykazuje trend wzrostowy. Ponad
to w latach 2000–2009 na 12,5 mln
stworzonych miejsc pracy 9,8 mln
miejsc przypadło właśnie na etaty
kobiet. Zaobserwowano, że wejście
większej liczby kobiet na rynek pra
cy pomaga zrównoważyć negatywne
skutki zmniejszania się liczby ludno
ści w wieku produkcyjnym. Tym sa
mym częściowo odciążone są finanse
publiczne i system opieki społecznej,
podnosi się jakość zasobów ludzkich
oraz wzmacnia konkurencyjność.
Ma to z kolei pozytywny wpływ na
wzrost (czy szerzej – rozwój) gospo
darczy.
Równouprawnienie płci oznacza
nie tylko zwiększenie liczby kobiet na
rynku pracy i poprawę ich kwalifika
cji, ale także wzrost ich udziału w or
ganach władzy wszystkich szczebli.
Można zatem zadać sobie pytanie,
jak zrównywanie się odsetków płci
wpłynie na podejmowane decyzje
w różnych organach. Jest to oczywi
ście temat wymagający poważnych
badań, ale można spodziewać się,
że zjawisko to sprawi, iż instytucje te
będą mogły zwrócić większą uwagę
na kwestie dotychczas marginalizo
wane (edukacja, służba zdrowia).
Istotna jest również sprawiedliwa,
z ekonomicznego punktu widzenia,
zasada równej płacy dla mężczyzn
i kobiet za pracę o równej wartości.
Pomimo że jest ona zawarta w usta
wodawstwie europejskim, różnica
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn

(średnia róż
nica pomię
dzy stawką
wynagrodze
nia
brutto
za godzinę
pracy kobiet
i mężczyzn,
z uwzględnieniem wszystkich
sektorów gospodarki) wciąż jest wi
doczna (w UE wynosi ona 17,8%).
Przechodząc od perspektywy ma
kroekonomicznej do perspektywy
mikroekonomicznej, należy zwrócić
uwagę, że zwiększenie równoupraw
nienia płci oznacza m.in. wzrost za
sobów finansowych znajdujących się
w dyspozycji kobiet. Przekłada się na
lepszą przyszłość branż, w których
kobiety stanowią większość klien
tów.
Komu zatem – wracając do tytuło
wego pytania – opłaca się feminizm?
Wszystkim! Przynajmniej gdy spoj
rzymy na to zagadnienie z poziomu
całej gospodarki. Równouprawnie
nie płci oznacza siłą rzeczy pewne
osłabienie pozycji płci dotychczas
„naduprawnionej”. Jednakże w ogól
nym rozrachunku wszyscy na tym
korzystają. Pamiętajmy, że niezależ
ność ekonomiczna jest niezbędnym
warunkiem, zarówno dla kobiet, jak
i mężczyzn, sprawowania kontroli
nad własnym życiem i podejmowa
nia rzeczywistych wyborów.
Zuzanna Ajchel – studentka SGH, zwyciężczyni XXVII OWE
Marcin Wroński – student SGH, laureat
XXVI OWE

Czwartki u Ekonomistów

2014

– to cykl seminariów naukowych poświęconych najważniejszym tematom
gospodarczym, otwartych dla wszystkich zainteresowanych. O seminariach na
bieżąco informujemy na stronie internetowej PTE. Fotorelacje, zapisy stenograficzne
oraz inne materiały dostępne są tutaj: http://www.pte.pl/129_starsze_pozycje.html
Zapraszamy.

Profesor Maciej Miszewski
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

22 maja 2014 r.
Zmiana własnościowa polskiej gospodarki
Dlaczego przewaga własności prywatnej jest konieczna,
skoro prywatyzacja daje czasem dysfunkcjonalne efekty?
Lansuję tezę, że bez dominacji własności prywatnej nie
ma sprężyny nakręcającej mechanizm rynkowy i po prostu
jest to kwestia zapewnienia gospodarce stałego bodźca
proefektywnościowego. Proefektywnościowego rozumianego nie jako wzrost PKB, tylko jako przyrost ilości dóbr
i usług zgodnych z preferencjami społeczeństwa.
Uczestnicy: prof. dr hab. Maciej Bałtowski, prof.
dr hab. Ryszard Bugaj, prof. dr hab. Piotr Kozarzewski, prof. dr hab. Maciej Miszewski, prof. dr hab.
Elżbieta Mączyńska

Profesor Maria Jarosz
Instytut Studiów
Politycznych PAN

5 czerwca 2014 r.
Polska europejska czy narodowa?
Wielki skokowy wzrost liczby samobójstw w Polsce to
dowód na istnienie kryzysu w różnych wymiarach. Polska
jest krajem, w którym jest największa, wciąż rosnąca,
dysproporcja między liczbą śmierci samobójczych mężczyzn i kobiet. Ostatnio na 6 mężczyzn popełniających
samobójstwo przypada 1 kobieta. Nigdzie w świecie już
takich wskaźników nie ma. Oznacza to, że mężczyźni są
psychicznie coraz słabsi, a kobiety coraz silniejsze.
Uczestnicy: dr hab. Maria Jarosz, prof. dr hab.
Juliusz Gardawski, prof. dr hab. Aleksander Manterys, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Profesor Adam Lipowski
Instytut Nauk
Ekonomicznych PAN

29 maja 2014 r.
Czy jest możliwa w gospodarce usługowej
nieuznaniowa aktywna polityka
makroekonomiczna?
Obserwuję rozbieżności wśród specjalistów, jak mierzyć globalne ocieplenie, czy w ogóle mamy z nim do
czynienia, a jeśli tak, to czy jest to spowodowane działalnością człowieka. Natomiast zwolennicy aktywnej
polityki klimatycznej, w ONZ, Unii Europejskiej, gotowi
są wydawać biliony dolarów w ciągu kilkudziesięciu
lat. To klasyczna uznaniowa polityka, gdzie pewne
jest tylko to, że trzeba wydać pieniądze. Według mnie
będą to pieniądze wydane w ciemno.
Uczestnicy: prof. dr hab. Adam Lipowski, prof. dr
hab. Adam Noga, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Profesor Ewa Łętowska
Instytut Nauk
Prawnych PAN

11 czerwca 2014 r.
Parlament unii europejskiej.
Nowe wyzwania legislacyjne
W wielkim sporze pomiędzy skrzydłem radykalnie liberalnym i różnymi innymi odcieniami interwencjonizmu mamy
do czynienia z mitem regulacji, która jakoby zawsze była
zła. A przecież „regulacja” to nic innego jak samo prawo.
Co jednak radykalna deregulacja powoduje? Zanim „zderegulowany” taksówkarz nauczy się topografii miasta, jego
klienci poniosą ryzyko czasu i kosztów tej nauki. Problemem
jest więc przeniesienie ryzyka na klienta. Nie jestem przeciwniczką deregulacji, ale mitem jest, że deregulacja sama
w sobie coś załatwia. Nie wszędzie i bynajmniej nie zawsze
prowadzi to do pożądanych ekonomicznie skutków.
Uczestnicy: prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, dr Lech
Kurkliński, prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab.
Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
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Statystyki XXVII Olimpi
GDAŃSK

BYDGOSZCZ

Zawody

Legenda

n
n
n
n
n

liczba uczestników
liczba szkół

szkolne [975]
okręgowe [ 75 ]
centralne [ 7 ]
laureaci [ 1 ]
finaliści [ 4 ]

Zawody

[55]
[19]
[4]

n
n
n
n
n

Szczecin

szkolne [701]
okręgowe [ 56 ]
centralne [ 4 ]
laureaci [ 4 ]
finaliści [ 0 ]

[50]
[18]
[4]

GDAŃSK

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[778]
okręgowe [ 60 ]
centralne [ 5 ]
laureaci [ 1 ]
finaliści [ 4 ]

[41]
[18]
[1]

OL

szczecin
Bydgoszcz

poznań

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne [1466] [89]
okręgowe [ 113 ] [41]
centralne [ 5 ] [ 3 ]
laureaci [ 2 ]
finaliści [ 3 ]

POZNAŃ

zielona góra

n
n
n
n
n

szkolne [623]
okręgowe [ 43 ]
centralne [ 5 ]
laureaci [ 1 ]
finaliści [ 4 ]

W

Zielona Góra

Zawody

Łódź

[31]
[18]
[3]

Wrocław

WROCŁAW

KI

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne [1590] [75]
okręgowe [ 116 ] [33]
centralne [ 11 ] [ 5 ]
laureaci [ 2 ]
finaliści [ 9 ]

OPOLE

CZĘSTOCHOWA

OPOLE

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[449]
okręgowe [ 37 ]
centralne [ 6 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 6 ]

Katowice

[26]
[9]
[2]

KRAKÓ

CZĘSTOCHOWA

Zawody
n
n
n
n
n

34

szkolne
[457]
okręgowe [ 38 ]
centralne [ 0 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 0 ]

[23]
[13]
[0]

KATOWICE

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[989]
okręgowe [ 77 ]
centralne [ 8 ]
laureaci [ 3 ]
finaliści [ 5 ]

[75]
[31]
[6]

Biuletyn PTE nr 3/2014 – numer specjalny

ady Wiedzy Ekonomicznej
OLSZTYN

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[530]
okręgowe [ 46 ]
centralne [ 0 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 0 ]

[37]
[16]
[0]

BIAŁYSTOK

Zawody
n
n
n
n
n

LSZTYN

szkolne
[424]
okręgowe [ 34 ]
centralne [ 0 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 0 ]

[27]
[13]
[0]

WARSZAWA

BIAŁYSTOK

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[1395] [108]
okręgowe [ 105 ] [ 27 ]
centralne [ 29 ] [ 10 ]
laureaci [ 10 ]
finaliści [ 19 ]

WARSZAWA

ŁÓDŹ

Zawody
n
n
n
n
n

LUBLIN

szkolne
[765]
okręgowe [ 65 ]
centralne [ 0 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 0 ]

[57]
[21]
[1]

LUBLIN

Zawody

IELCE

n
n
n
n
n

szkolne
[848]
okręgowe [ 60 ]
centralne [ 12 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 0 ]

RZESZÓW

[53]
[17]
[0]

KIELCE

Zawody

ÓW

n
n
n
n
n

szkolne
[265]
okręgowe [ 21 ]
centralne [ 2 ]
laureaci [ 1 ]
finaliści [ 1 ]

[22]
[9]
[1]

RZESZÓW

Zawody

KRAKÓW

Zawody
n
n
n
n
n

szkolne
[1089] [79]
okręgowe [ 77 ] [34]
centralne [ 4 ] [ 2 ]
laureaci [ 1 ]
finaliści [ 3 ]

n
n
n
n
n

szkolne
[697]
okręgowe [ 53 ]
centralne [ 2 ]
laureaci [ 0 ]
finaliści [ 2 ]

[48]
[20]
[2]

Zdjęcia z zawodów finałowych,
Jachranka, 5–6 kwietnia 2014 r.
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Miejsce

Lista laureatów XxvII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba punktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Okręg

część pisemna
pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

część
ustna

ogółem

1

Ajchel Zuzanna

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

24

13

50

34

121

2

Puchalski Michał

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

19

12

50

32

113

3

Waszczuk Michał

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

19

12

48

31

110

4

Nowak Mariusz

VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Katowice

20

15

41

32

108

5

Staszak Agata

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Warszawa

21

13

40

33

107

6

Gawron Magdalena

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

23

11

43

29

106

7

Ledóchowski Michał

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję
zycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Gdańsk

19

10

43

34

106

8

Borucki Maciej

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

21

3

50

31

105

9

Grzeszczyk Łukasz

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

Warszawa

24

2

49

30

105

10 Błoński Jakub

Liceum Ogólnokształcące
im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Kielce

17

8

48

32

105

11 Owedyk Bartosz

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Bydgoszcz

16

8

48

33

105

12 Urbański Wiktor

Technikum nr 2
im. gen. M. Smorawińskiego w Kaliszu

Poznań

22

7

46

30

105

13 Stpiczyńska Patrycja

I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

20

3

46

35

104

14 Łabuń Jakub

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

20

11

43

30

104

15 Marek Bogdan

I Liceum Ogólnokształcące
im. W. Orkana w Limanowej

Kraków

19

8

45

30

102

16 Below Łukasz

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

Katowice

20

3

45

34

102

17 Lepa Adrian

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Warszawa

22

8

42

30

102

18 Pawlak Aleksander

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

20

13

40

29

102

19 Radny Michał

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu

Poznań

21

7

47

25

100

20 Moroz Zuzanna

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Warszawa

17

5

45

33

100

21 Rygus Tomasz

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

16

5

45

34

100

22 Ożdżeński Mateusz

II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie

Warszawa

22

6

42

30

100

23 Piszczek Adam

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

Warszawa

20

9

41

30

100

24 Walkowski Cezary

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

Warszawa

20

12

38

30

100

25 Gałagus Michał

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Zielona Góra

17

9

45

28

99

26 Kazimierska Daria

Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Wrocław

14

9

45

31

99

27 Skierski Wojciech

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

21

6

42

30

99

28 Sikorski Krzysztof

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

20

15

34

30

99

29 Hasior Kasper

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

15

7

47

28

97

30 Ciesielski Marcin

III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Gdańsk

18

4

42

33

97

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 odpowiedź na 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 XxvII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Liczba punktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Okręg

część pisemna

część
ustna

ogółem

42

32

97

3

37

33

96

21

10

33

32

96

Lublin

19

3

45

28

95

Warszawa

17

3

45

30

95

Warszawa

21

1

44

29

95

Gdańsk

18

9

36

32

95

Warszawa

17

1

45

31

94

Wrocław

18

3

44

29

94

Katowice

19

7

38

30

94

Warszawa

20

8

39

25

92

Opole

23

3

39

27

92

Zielona Góra

20

7

36

27

90

Warszawa

15

11

40

23

89

Wrocław

11

15

38

25

89

Bydgoszcz

18

8

38

24

88

Wrocław

18

8

37

24

87

Warszawa

19

6

38

23

86

Warszawa

20

1

44

19

84

Lublin

17

5

40

n.d.

62

Lublin

17

6

39

n.d.

62

Zielona
Góra

20

7

35

n.d.

62

Kielce

17

0

44

n.d.

61

Rzeszów

15

4

42

n.d.

61

Wrocław

13

7

41

n.d.

61

Opole

14

6

41

n.d.

61

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

kraków

18

8

35

n.d.

61

I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
VI Liceum Ogólnokształcące
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie
LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Zielona
Góra

21

7

33

n.d.

61

Gdańsk

18

11

32

n.d.

61

Bydgoszcz

16

4

40

n.d.

60

Warszawa

19

1

39

n.d.

59

Warszawa

18

5

36

n.d.

59

Warszawa

24

3

32

n.d.

59

64 Pietrzyk Piotr

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

12

7

39

n.d.

58

65 Brachaczek Paweł

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Katowice

16

3

39

n.d.

56

31 Spaliński Jacek
32 Kamiński Arkadiusz
33 Bartoszcze Łukasz

34 Struski Paweł
35 Rudniak Marcin
36 Felczak Maciej
37 Kościelak Wojciech
38 Ścibisz Dorota
39 Hołownia Aleksandra
40 Borgosz Jakub
41 Nizio Jakub
42 Klecha Kamil
43 Pałasz Marcin
44 Grohmann Jakub
45 Głowacki Dominik
46

Mroczkowski
Przemysław

47 Korecka Alicja
48 Palczewski Krzysztof
49 Andrzejczuk Jan
50 Nycz Karol
51 Brzozowski Benedykt
52 Baszczak Łukasz
53 Buchacz Krystian
54 Kostański Maciej
55 Pytel Marcin
56 Trojan Łukasz
57 Janczura Mateusz
58 Kuczak Tomasz
59 Morawski Marcin
60 Śmigiel Przemysław
61 Tymoszuk Wojciech
62 Sota Krzysztof
63 Kocuń Joanna

II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kochanowskiego w Warszawie
IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
II Liceum Ogólnokształcące
im. W. Pniewskiego w Gdańsku
LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży
Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim
XIV Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr III
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Liceum Akademickie w Zespole Szkół UMK Gimna
zjum i Liceum Akademickie w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.
M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.
M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
II Liceum Ogólnokształcące
im. H.J. Zamoyskiego w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Rolni
czych w Cudzynowicach w Kazimierzy Wielkiej
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika w Krośnie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu

pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

Warszawa

20

3

Opole

23

Warszawa
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Miejsce

lista finalistów xxvII olimpiady wiedzy ekonomicznej
Liczba punktów

Nazwisko
i imię

Szkoła

Urbanowicz
67
Małgorzata

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej w Lublinie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu

68 Noga Mikołaj

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

66 Pietras Ilona

69 Łopocz Szymon
70 Kulicki Damian
71 Bronisz Wojciech
72 Jakubowska Marta
73 Czobot Patrycja
74 Sokal Jakub
Michorowska
75
Michalina
76 Mykitiuk Kamil
77 Pawiłojć Tomasz
78 Drozda Aleksandra
79 Wojt Justyna
80 Madej Jakub
81 Smoliński Michał
82 Dwurzyński Maciej
83 Drabko Anna
84 Michalak Jakub
85 Gralec Marta
86 Kukła Paweł
87 Gorlewicz Lech
88 Misiurewicz Dorota
89 Łukasik Karol

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II Liceum
Ogólnokształcące w Raciborzu
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sycowie
VI Liceum Ogólnokształcące
im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
V Liceum Ogólnokształcące
im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.
M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
I Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Legnicy
IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Batorego w Warszawie
Zespół Szkół I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
III Liceum Ogólnokształcące
im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
im. P. Jasienicy w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Okręg

część pisemna

część
ustna

ogółem

39

n.d.

58

5

34

n.d.

58

20

4

33

n.d.

58

Katowice

16

11

27

n.d.

58

Wrocław

16

4

37

n.d.

57

Bydgoszcz

17

7

34

n.d.

57

warszawa

12

7

33

n.d.

57

Lublin

16

5

30

n.d.

57

Warszawa

18

3

37

n.d.

56

Warszawa

19

4

34

n.d.

56

Lublin

15

10

31

n.d.

56

Gdańsk

18

7

31

n.d.

56

Lublin

19

4

32

n.d.

55

Zielona Góra

21

3

31

n.d.

55

Kraków

16

5

33

n.d.

54

Wrocław

12

3

38

n.d.

53

Warszawa

16

1

36

n.d.

53

Lublin

15

3

34

n.d.

52

Wrocław

16

7

29

n.d.

52

Warszawa

17

1

33

n.d.

51

Wrocław

13

6

32

n.d.

51

Gdańsk

18

1

31

n.d.

50

Warszawa

22

3

25

n.d.

50

Wrocław

13

5

30

n.d.

48

pytanie
opisowe

zadanie
analityczne

pytania
testowe

Lublin

19

3

Opole

21

Kraków

90 Celiński Piotr

III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Katowicach

Katowice

13

9

26

n.d.

48

91 Słowik Marcin

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

Opole

15

0

32

n.d.

47

92 Święch Michał

Technikum nr 5 w Rzeszowie

Rzeszów

12

5

30

n.d.

47

Lublin

19

3

25

n.d.

47

Bydgoszcz

15

2

27

n.d.

44

Poznań

17

0

27

n.d.

44

Warszawa

15

1

27

n.d.

43

Opole

19

1

21

n.d.

41

Lublin

15

2

21

n.d.

38

Poznań

15

0

19

n.d.

34

Poznań

13

0

18

n.d.

31

93 Rymuszka Mateusz
94 Dziawgo Tomasz
95 Bączyk Wojciech
96 Toporowski Michał
97 Krupa Dominika
98 Iwanek Paweł
99 Malepszak Natalia
100 Kilanowski Kamil
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II Liceum Ogólnokształcące
im. H.J. Zamoyskiego w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące
im. T. Kościuszki w Toruniu
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.
M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu
I Liceum Ogólnokształcące
im. S. Staszica w Lublinie
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Zawodo
wych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu
Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny
w Poznaniu
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Szkoła

Opiekun naukowy

Komitet
okręgowy

Liczba
laureatów
Liczba
finalistów

Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. P. Jasienicy w Warszawie

Emil Derda

Warszawa

0

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Anna Kędzior

Katowice

0

1

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Krzysztof Aszkowski, Ewa Krzywicka

Zielona Góra

1

3

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu

Wioletta Graczyk

Bydgoszcz

1

0

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie

Mateusz Suchodolski

Rzeszów

0

1

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Małgorzata Mańkowska

Lublin

1

7

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy

Waldemar Małek

Wrocław

0

1

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

Sylwia Stelmach

Kraków

1

0

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

Bartłomiej Nizio

Warszawa

0

1

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

Lidia Rachwał

Lublin

0

2

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie

Tadeusz Wojciechowski, Michał Lis,
Jakub Stasik

Warszawa

1

3

II Liceum Ogólnokształcące im. W. Pniewskiego w Gdańsku

Joanna Peplińska

Gdańsk

0

1

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

Barbara Gadomska

Gdańsk

1

0

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

Olga Bytniewska

Katowice

0

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

Jacek Brzeziński

Gdańsk

0

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Waldemar Kotowski

Gdańsk

2

2

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Waldemar Żytomski

Lublin

1

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu

Andrzej Czyżewski

Bydgoszcz

0

1

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda,
Zuzanna Zielińska

Warszawa

1

3

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

Arkadiusz Stańczyk

Bydgoszcz

0

1

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Marta Martyniuk

Kielce

1

0

Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu

Konrad Krystecki

Wrocław

0

1

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

Stanisław Karleszko, Grażyna Kozłowska

Opole

0

2

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Paweł Galacki, Michał Zator

Wrocław

2

5

Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Barbara Wierzbowska

Poznań

1

2

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

Marcin Gut

Katowice

1

0

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

Michał Lubaś, Marcin Wroński

Warszawa

1

2

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

Aleksandra Herman, Ewa Michalska

Opole

0

4

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

Anna Dąbrowska

Wrocław

0

1

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
w Kazimierzy Wielkiej

Beata Stępień

Kielce

0

1

Technikum Ekonomiczne w ZSZ im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Eugenia Ludwiczak

Poznań

0

1

Technikum nr 2 im. gen. M. Smorawińskiego w Kaliszu

Monika Walendowska

Poznań

1

0

Technikum nr 2 w ZSE im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Danuta Miłaszewicz

Zielona Góra

0

1

Technikum nr 5 w Rzeszowie

Anna Selwa

Rzeszów

0

1

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Jerzy Kokoszyński, Czesław Pietrzyk,
Aleksandra Pryczek

Katowice

1

2

V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Marek Kapera

Kraków

0

3

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

Danuta Mońko

Warszawa

0

1

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

Katarzyna Sobczak

Bydgoszcz

0

2

VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach

Beata Bieniek

Katowice

1

2

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Patryk Araszkiewicz

Szczecin

4

0

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Michał Lubaś, Adam Zmysłowski

Warszawa

0

1

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

4

2

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Katarzyna Lorek

Warszawa

1

1

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

Emil Derda

Warszawa

2

4

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Joanna Kozakiewicz

Wrocław

0

1

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu

Janusz Pociecha

Katowice

0

Razem

30 70

39

1
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Sprawdź swoją wiedzę

Zestaw pytań z zawodów

i stopnia (szkolnych)

xxvII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym – wybierz jeden
z dwóch podanych poniżej tematów (0–25 pkt)
1. Przedstaw konsekwencje przyjęcia
euro w Polsce dla przedsiębiorstw
w wybranej przez Ciebie branży.
2. Omów wpływ euro na sytuację
makroekonomiczną krajów
członkowskich Unii Europejskiej.

II. Zadanie z podstaw ekonomii
(0–15 pkt)
Funkcja kosztów całkowitych pewnego
przedsiębiorstwa dana jest wzorem:
TC = 0,05Q2 + 300Q + 1 400 000,
gdzie TC to wielkość kosztów całkowitych
(w zł), a Q to wielkość produkcji (w szt.).
Polecenia i pytania:
a) Wyznacz funkcję przeciętnych
kosztów całkowitych (1 pkt) i oblicz, ile
wynosi przeciętny koszt całkowity dla
wielkości produkcji równej 2500 szt.
(1 pkt)
b) Ile – w przybliżeniu – wynosi koszt
krańcowy wyprodukowania dodatkowej
jednostki, jeśli aktualna wielkość
produkcji przedsiębiorstwa wynosi
1000 szt.? (4 pkt)
c) Czy rozpatrywana funkcja kosztów
dotyczy krótkiego, czy długiego
okresu? Odpowiedź uzasadnij i – jeśli
to możliwe – podaj, ile wynoszą koszty
stałe tego przedsiębiorstwa. (4 pkt)
d) Wyjaśnij, co to jest optimum
ekonomiczne, i oblicz, dla jakiej
wielkości produkcji przedsiębiorstwo
będzie znajdować się w tym optimum,
jeśli popyt na produkty przedsiębiorstwa
opisuje następujące równanie:
P = 1500 – 0,1Q, gdzie P to cena za
sztukę, a Q to wolumen sprzedaży. (5 pkt)

III. Pytania testowe (0–60 pkt)
1. Jeżeli zwiększenie ceny pewnego
dobra o 10% prowadzi do spadku
wielkości popytu o 6%, to z pewnością
mamy do czynienia z:
[A] popytem nieelastycznym
[B] popytem elastycznym
[C] dobrem podstawowym
[D] dobrem luksusowym
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2. Jeśli na pewnym rynku zaobserwowano wzrost ceny rynkowej przy
jednoczesnym spadku ilości równowagi
rynkowej, a funkcja popytu i podaży ma
typowy przebieg, można przypuszczać,
że musiał nastąpić:
[A] zarówno wzrost popytu, jak i wzrost
podaży
[B] spadek popytu przy niezmienionej
podaży
[C] wzrost podaży przy niezmienionym
popycie
[D] spadek podaży przy niezmienionym
popycie
3. Zgodnie z pierwszym prawem
Gossena wzrost konsumpcji dobra
o jednostkę prowadzi zwykle do:
[A] spadku użyteczności krańcowej
[B] wzrostu ceny
[C] wzrostu podaży
[D] spadku dochodów do dyspozycji
4. Jeśli przedsiębiorstwo zwiększa
nakład zmiennego czynnika
wytwórczego w krótkim okresie, to:
[A] produkt krańcowy początkowo
spada, a później rośnie
[B] produkt przeciętny początkowo
rośnie, a później spada
[C] produkt całkowity nie może spaść
[D] wielkość zysku całkowitego
nieprzerwanie rośnie
5. Korzyści skali produkcji to:
[A] wszystkie korzyści, jakie
przedsiębiorstwo czerpie
z rozszerzania działalności
produkcyjnej
[B] przyrost zysku, jaki firma osiąga
ze wzrostu wielkości produkcji
w długim okresie
[C] sytuacja, kiedy wzrost rozmiarów
produkcji w długim okresie
powoduje obniżenie ponoszonych
przez przedsiębiorstwo kosztów
przeciętnych
[D] wszystkie powyższe warianty
odpowiedzi są błędne
6. Która z poniższych cech nie dotyczy
konkurencji monopolistycznej?
[A] bariery wejścia na rynek są
niewielkie

[B] k rzywa popytu na produkty
przedsiębiorstwa jest ujemnie
nachylona
[C] produkty są niezróżnicowane
(homogeniczne)
[D] p
 rzedsiębiorstwo znajdujące się
w równowadze długookresowej
osiąga wyłącznie zysk normalny
7. Utarg przeciętny zawsze równy jest:
[A] utargowi krańcowemu
[B] iloczynowi zysku jednostkowego
i liczby sprzedanych jednostek
produktu
[C] kosztowi przeciętnemu
[D] cenie
8. Indywidualna podaż pracy
determinowana jest przez:
[A] p
 rzeciętne wynagrodzenie
w gospodarce
[B] p
 referencje jednostki względem
czasu pracy i czasu wolnego
[C] liczbę przedsiębiorstw, które są
skłonne zatrudnić pracowników
[D] p
 opyt na dobra wytwarzane przez
pracownika
9. Równowaga na rynku produktów
w ujęciu makroekonomicznym zdefiniowana jest jako stan, w którym:
[A] o
 szczędności równają się
konsumpcji
[B] p
 lanowane zagregowane wydatki
równają się wytworzonej produkcji
[C] konsumpcja równa się inwestycjom
[D] z agregowane nakłady równają
się konsumpcji pomniejszonej
o inwestycje
10. PKB per capita mierzy wielkość
produktu krajowego brutto przypadającą na:
[A] zatrudnionego
[B] mieszkańca
[C] jednostkę kapitału wyrażoną
w walucie narodowej
[D] osobę pełnoletnią
11. Zjawisko taksflacji może przyczynić się do:
[A] z większenia deficytu budżetowego
[B] z mniejszenia siły nabywczej
gospodarstw domowych
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[C] wzrostu deficytu handlowego
[D] zwiększenia konkurencyjności
eksporterów po nałożeniu
dodatkowych obciążeń podatkowych
na importerów
12. Kiedy występuje inflacja?
[A] gdy nastąpił wzrost ceny choćby
jednego dobra lub usługi
[B] tylko wtedy, gdy nastąpił wzrost cen
wszystkich dóbr lub usług
[C] w sytuacji wzrostu przeciętnego
poziomu cen
[D] wówczas, gdy zwiększyła się baza
monetarna
13. Baza monetarna to suma:
[A] gotówki w obiegu i rezerw
banków komercyjnych w banku
centralnym
[B] gotówki w obiegu oraz gotówki
i wkładów na żądanie w bankach
komercyjnych
[C] złota i walut wymienialnych
będących w posiadaniu banku
centralnego
[D] wartości netto aktywów sektora
bankowego
14. Polityka fiskalna przejawia się w:
[A] próbach regulacji niektórych cen
przez rząd
[B] wykorzystaniu podatków, wydatków
rządowych oraz długu publicznego
do osiągnięcia pożądanego poziomu
dochodu narodowego
[C] dążeniu rządu do zrównania
dochodów budżetowych
z wydatkami w każdej fazie cyklu
koniunkturalnego
[D] przymusie prowadzenia wszystkich
operacji gospodarczych z użyciem
kas fiskalnych
15. Jeżeli roczna rynkowa stopa
procentowa wynosi 5%, to wartość
zerokuponowej obligacji skarbowej
o cenie nominalnej 100 zł za rok jest
dziś równa:
[A] 95,00 zł
[B] 95,24 zł
[C] 100,00 zł
[D] 105,00 zł
16. Wskaż prawidłowe stwierdzenie
dotyczące pieniądza fiducjarnego:
[A] jest to pieniądz wyłącznie
elektroniczny, który nie może mieć
formy papierowej (banknotów)
[B] nie może być emitowany przez banki
centralne
[C] pozbawiony jest funkcji cyrkulacyjnej
[D] nie ma pokrycia w metalach
szlachetnych
17. Podstawowym celem działania
Narodowego Banku Polskiego jest
dbałość o:
[A] dynamikę PKB
[B] poziom bezrobocia

[C] stabilność cen
[D] dobrobyt społeczny
18. Który z poniższych krajów przyjął
euro?
[A] Dania
[B] Szwecja
[C] Bułgaria
[D] Łotwa
19. Ile wynosi kurs USD/CHF, jeśli średni
kurs GBP/USD na rynku walutowym
wynosi 1,6038, a średni kurs GBP/CHF
to 1,4985?
[A] 0,9343
[B] 1,0703
[C] 1,4001
[D] 2,4033
20. Do wyliczenia ilościowego progu
rentowności (BEP) konieczna jest znajomość wartości:
[A] zysku netto, kosztów stałych i ceny
[B] kosztów stałych, jednostkowych
kosztów zmiennych i ceny
[C] zysku netto, kosztów zmiennych
i kosztów stałych
[D] jednostkowych kosztów stałych,
jednostkowych kosztów zmiennych
i marży zysku
21. Fakultatywnym elementem faktury
VAT w Polsce jest:
[A] kwota należności brutto ogółem
[B] podpis i pieczęć sprzedawcy
[C] data sprzedaży
[D] numer identyfikujący fakturę
22. Jeśli w miarę zmniejszania się
podstawy opodatkowania stawki
podatkowe rosną, mamy do czynienia
z podatkiem:
[A] progresywnym
[B] liniowym
[C] regresywnym
[D] pogłównym
23. Do kosztów pośrednich nie można
zaliczyć kosztów:
[A] zakupu
[B] wydziałowych
[C] usług obcych
[D] ogólnego zarządu
24. Czego nie można ubezpieczyć?
[A] utraty zysków operacyjnych
wskutek zdarzeń losowych
[B] odwołania imprezy kulturalnej
wskutek niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
[C] zużycia maszyn w hucie stali
[D] życia i zdrowia górników
25. Który instrument finansowy nie jest
przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?
[A] prawa poboru
[B] kontrakty terminowe na USD

[C] certyfikaty inwestycyjne
[D] udziały w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością
26. Elementem podstawowej koncepcji
marketing-mix (tzw. 4P) jest:
[A] zyskowność
[B] dystrybucja
[C] proces
[D] personel
27. Przykładem tayloryzmu może być
organizacja pracy:
[A] informatyka zatrudnionego w dziale
rozwoju Google
[B] radcy prawnego
[C] projektanta ogrodów
[D] p
 racownika montowni samochodów
28. Rebranding oznacza:
[A] r ozpoczęcie działalności przez
przedsiębiorstwo w nowym
segmencie rynku pod dotychczasową
marką
[B]sprzedaż przez przedsiębiorstwo
marek, które znajdują się w fazie
schyłkowej
[C] s trategię marketingową zmierzającą
do zmiany postrzegania marki przez
klientów, inwestorów i konkurencję
[D] s ezonową zmianę opakowań
produktów związaną np. ze
świętami Bożego Narodzenia
29. Komórki organizacyjne pewnej
międzynarodowej firmy zgrupowane są
w duże, autonomiczne jednostki, które
odpowiedzialne są za dany asortyment
towarowy. Jaką strukturę organizacyjną
ma ta firma?
[A] dywizjonalną
[B] funkcjonalną
[C] liniową
[D] macierzową
30. Strategia, w której firma zwiększa sprzedaż obecnie wytwarzanego
produktu na tym samym rynku głównie
poprzez obniżkę cen, to strategia:
[A] ucieczki do przodu
[B] rozwoju rynku
[C] dywersyfikacji horyzontalnej
[D] penetracji

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

iI stopnia (okręgowych)

xxvII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym (0–25 pkt)

Omów rolę euro w procesie konwergencji
krajów członkowskich Unii Europejskiej.

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

Przedsiębiorstwo produkujące oliwę
importuje surowce z Włoch. Produk
cja odbywa się równomiernie w ciągu
całego roku, a przedsiębiorstwo zużywa
rocznie 120 000 kg oliwek. Zapasy oliwek
podlegają wahaniom, które wynikają
z częstotliwości dostaw i ich wielkości.
Przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę
z producentem oliwek na 8 dostaw rocz
nie, po 15 000 kg każda. W momencie
dostawy zapas kształtuje się na poziomie
16 000 kg, a przed dostawą spada do
minimalnego poziomu 1000 kg (zapas
rezerwowy). Koszt transportu jednej dosta
wy wynosi 1500 €, a cena 1 kg oliwek to
20 €. Przedsiębiorstwo ponosi też koszty
utrzymywania zapasów, które w przelicze
niu na kilogram stanowią 20% wartości
zapasów (składają się na to koszty kapitału
obcego wykorzystywanego do sfinansowa
nia zapasów, koszty utrzymania magazy
nu, ubytki naturalne i ubezpieczenie zapa
sów). Dla uproszczenia obliczeń przyjmij,
że rok ma 360 dni, a miesiąc 30 dni.
Polecenia:
1) Oblicz, na ile dni produkcji wystarcza
zapas rezerwowy. (1 pkt)
2) Określ średni poziom zapasu
w przedsiębiorstwie. (2 pkt)
3) Ustal łączne roczne koszty transportu
i utrzymania zapasów. (3 pkt)
4) Jeśli z dotychczasowych doświadczeń
wynika, że 70% dostaw ma miejsce
dokładnie w 5. dniu od zamówienia, co
piąta dostawa przyjeżdża po 8 dniach
od zamówienia, a w 10% czas dostawy
to 9 dni, to przy jakim poziomie zapasu
powinno zostać złożone kolejne
zamówienie, aby zapas rezerwowy nie
został naruszony? (2 pkt)
5) Przedsiębiorstwo rozważa
optymalizację dostaw, tak aby
zminimalizować roczne koszty związane
z zaopatrzeniem i utrzymaniem zapasów.
Oblicz optymalną wielkość pojedynczej
dostawy (4 pkt), a następnie nową
liczbę dostaw (1 pkt), która zapewni
pokrycie rocznego zużycia oliwek przez
przedsiębiorstwo. Otrzymane wyniki
końcowe zaokrąglij do liczb całkowitych.
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6) Jak powinno zareagować
przedsiębiorstwo, jeśli nastąpi obniżka
stóp procentowych i w konsekwencji
zmniejszy się koszt kapitału obcego
wykorzystywanego do sfinansowania
zapasów? Jak zmieni się wielkość dostaw
i ich częstotliwość? Odpowiedź krótko
uzasadnij. (2 pkt)

III. P
 ytania testowe (0–60 pkt)
1. Okres długi w ekonomii:
[A] to okres, w którym uwidacznia się
działanie prawa malejących przychodów
[B] nie może być krótszy niż 1 rok
[C] definiowany jest poprzez możliwość
zmiany nakładów wszystkich czynników
wytwórczych zaangażowanych
w procesie produkcji
[D] to okres, w którym krzywa możliwości
produkcyjnych zmienia swój kształt
z wklęsłej na wypukłą
2. Dobro wolne:
[A] dane jest przez naturę w stanie
niewymagającym przetworzenia dla
celów konsumpcyjnych, a ponadto
cechuje się powszechną dostępnością
[B] może być wytwarzane w dowolnych
ilościach, bez obawy o wystąpienie
w jego produkcji zjawiska malejących
przychodów
[C] jest dostarczane przez państwo
nieodpłatnie wszystkim obywatelom
[D] to każde dobro, które nie jest
zużywane jednorazowo
3. Wprowadzenie cen minimalnych
na danym rynku:
[A] prowadzi nieuchronnie do
reglamentacji dobra
[B] spowodowane jest występowaniem
trwałej nadwyżki wielkości podaży nad
wielkością popytu
[C] utrudnia w długim okresie właściwą
alokację czynników wytwórczych
[D] uzasadniane jest ochroną interesów
konsumentów (nabywców)
4. Ilość dobra niższego rzędu,
na które konsument zgłasza
zapotrzebowanie:
[A] rośnie, gdy spada cena
[B] spada, gdy cena dobra substytucyjnego
spada
[C] rośnie, gdy dochód realny konsumenta
spada
[D] spada, gdy użyteczność całkowita
z konsumpcji tego dobra rośnie

5. Produkt przeciętny jest
maksymalny wówczas, gdy:
[A] produkt krańcowy jest maksymalny
[B] p
 rodukt krańcowy równa się
produktowi przeciętnemu
[C] produkt całkowity jest maksymalny
[D] produkt krańcowy wynosi zero
6. Za barierę wejścia na rynek nie
można uznać:
[A] patentów
[B] korzyści skali
[C] w
 yłącznego dostępu do specyficznych
czynników wytwórczych
[D] d
 użej liczby konkurentów działających
na rynku
7. Jeśli ekonomista mówi „o cenach
stałych”, oznacza to, że:
[A] w
 badanym okresie nie mogła wystąpić
inflacja
[B] d
 okonano urealnienia cen i są one
porównywalne
[C] w
 ystąpił efekt zapadki i konsumenci nie
zareagowali na zmianę dochodów
[D] k oszty zmiany cenników byłyby dla
przedsiębiorstw większe niż wpływy
z wyższego utargu
8. Optimum ekonomiczne
przedsiębiorstwa
wolnokonkurencyjnego wymaga
zrównania się:
[A] ceny z utargiem krańcowym
[B] ceny z kosztem krańcowym
[C] ceny z utargiem przeciętnym
[D] ceny z utargiem całkowitym
9. Bochenek chleba, zanim trafi
ostatecznie do konsumenta,
przechodzi kilka faz procesu
gospodarczego. Na poszczególnych
etapach ceny jednostkowe
(w przeliczeniu na 1 bochenek)
uzyskiwane przez sprzedawców
kształtują się następująco: rolnik
0,90 zł, młynarz 1,20 zł, hurtownik
mąki 1,30 zł, piekarz 1,80 zł,
sprzedawca pieczywa 2,00 zł. Jaka
wartość bochenka chleba zostanie
uwzględniona w PKB?
[A] 1,10 zł
[B] 2,00 zł
[C] 2,90 zł
[D] 7,20 zł
10. Mnożnik podatkowy jest:
[A] mniejszy niż mnożnik wydatków rządowych
[B] z wykle większy niż mnożnik wydatków
rządowych
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[C] z awsze równy mnożnikowi wydatków
rządowych
[D] albo większy, albo mniejszy od
mnożnika wydatków rządowych

[A] karencję
[B] prolongatę
[C] promesę
[D] redyskonto

11. Zgodnie z hipotezą racjonalnych
oczekiwań przedsiębiorca,
prognozując poziom przyszłej
inflacji:
[A] zawsze trafnie przewiduje jej poziom
[B] opiera się tylko na danych
historycznych, ponieważ nie zawierają
one elementów subiektywnych
[C] n
 igdy nie dopuści do niedoszacowania
jej poziomu
[D] nie ulegnie iluzji pieniężnej

17. Jeśli działalność banku
koncentruje się na emisji papierów
wartościowych i handlu nimi,
a także na gwarancjach i doradztwie
w sprawach fuzji i przejęć, to jest
to bank:
[A] akcyjny
[B] inwestycyjny
[C] giełdowy
[D] uniwersalny

12. Stagflacja jest wynikiem:
[A] wzrostu zagregowanego popytu
[B] spadku krótkookresowej zagregowanej
podaży
[C] spadku zagregowanego popytu
[D] wzrostu krótkookresowej
zagregowanej podaży
13. Histereza bezrobocia polega na:
[A] zmniejszeniu stopy bezrobocia
w związku z zarobkowymi emigracjami
pracowników
[B] u
 trzymywaniu się wysokiego bezrobocia
w okresie ożywienia z uwagi na słabszą
pozycję konkurencyjną na rynku pracy
długookresowo bezrobotnych
[C] p
 odejmowaniu przez pracowników
pracy na stanowiskach poniżej ich
kwalifikacji zawodowych
[D] ujmowaniu w oficjalnych statystykach
bezrobotnych, którzy w rzeczywistości
pracują
14. Do pasywów banku centralnego
zalicza się:
[A] gotówkę w obiegu i udzielone przez
bank centralny kredyty
[B] gotówkę w obiegu i wartość rezerw
obowiązkowych
[C] w
 artość rezerw obowiązkowych
i udzielone przez bank centralny
kredyty
[D] depozyty od pozostałych monetarnych
instytucji i zakupione przez bank
centralny złoto monetarne
15. Jaka jest wartość agregatu M1,
jeżeli wartość gotówki w obiegu
wynosi 100 mld €, wartość jednostek
funduszy pieniężnych równa się 200
mld €, depozyty bieżące to 300 mld €,
a depozyty terminowe mają wartość
200 mld €?
[A] 100 mld €
[B] 300 mld €
[C] 400 mld €
[D] 500 mld €
16. Jeśli kredytobiorca ma problemy
finansowe, może przejściowo
zawiesić spłatę kredytu. W takim
wypadku powinien wystąpić do
banku o:

18. Które z niżej wymienionych
działań nie jest zabronione na
giełdzie papierów wartościowych?
[A] nabywanie znacznych pakietów
akcji bez zgody Komisji Nadzoru
Finansowego
[B] manipulacja kursem waloru przez
wąską grupę inwestorów mająca na
celu sztuczną zmianę jego ceny
[C] spekulacja giełdowa
[D] wykorzystywanie przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych informacji
o wynikach finansowych
z nieupublicznionych jeszcze
sprawozdań finansowych
19. Osoby fizyczne lokujące środki
w funduszach inwestycyjnych:
[A] są objęte ochroną Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego, jeśli jest to
fundusz rynku pieniężnego
[B] mają zagwarantowany stały zysk, jeśli
wybiorą fundusz benchmarkowy
[C] mogą dziedziczyć jednostki
uczestnictwa w otwartych funduszach
inwestycyjnych
[D] na podstawie ogólnodostępnych
raportów mogą ustalić, które operacje
finansowe zarządzających funduszem
miały największy wpływ na wyniki
funduszu
20. Wskaż prawdziwe stwierdzenie
w odniesieniu do roku obrotowego
w rachunkowości:
[A] zawsze pokrywa się z rokiem
kalendarzowym
[B] w szczególnym przypadku może być
dłuższy niż 12 miesięcy
[C] jego długość określana jest na
podstawie szybkości rotacji zapasów
[D] nie jest możliwa jego zmiana po
rozpoczęciu działalności przez
przedsiębiorstwo
21. Który z wymienionych krajów
przystąpił do Unii Europejskiej
(Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej) najwcześniej?
[A] Grecja
[B] Hiszpania
[C] Irlandia
[D] Portugalia

22. Aktualny Mechanizm Kursów
Walutowych (ERM II):
[A] dopuszcza możliwość wahań
kursowych w stosunku do kursu
centralnego o nie więcej niż ±25%
[B] jest dla krajów ubiegających się
o przyjęcie do strefy euro jednym
z fakultatywnych kryteriów
konwergencji
[C] u
 niemożliwia atak spekulacyjny na
walutę krajową
[D] obejmuje obecnie kurs litewskiego lita
23. Co nie jest objęte podatkiem
akcyzowym w Polsce?
[A] węgiel
[B] energia elektryczna
[C] samochody osobowe
[D] jachty pełnomorskie
24. Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
[A] s kładka na ubezpieczenie rentowe
płacona przez pracownika jest mniejsza
niż składka na ubezpieczenie rentowe
płacona przez pracodawcę
[B] s kładka na ubezpieczenie zdrowotne
płacona jest tylko w przypadku, gdy
pracownik ma więcej niż 26 lat
[C] s kładka na ubezpieczenie emerytalne
płacona przez pracodawcę nie jest dla
przedsiębiorstwa kosztem uzyskania
przychodu
[D] s kładka na ubezpieczenie chorobowe
jest zawsze obowiązkowa, ponieważ
możliwość wystąpienia choroby nie
zależy od rodzaju umowy
25. Co nazywane jest w Polsce
„janosikowym”?
[A] p
 odatek technologiczny płacony przez
firmy biotechnologiczne i z sektora
wysokich technologii
[B] p
 rawo jednostek samorządu
terytorialnego do decydowania
o wysokości podatków i opłat lokalnych
[C] p
 rogresywna skala w opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób
fizycznych
[D] obowiązkowa wpłata do budżetu
państwa, którą płacą najbogatsze
samorządy na rzecz pozostałych
26. Kierownictwo supermarketu
zleciło obserwowanie przebiegu
pracy kasjerów i rejestrowanie
czasu trwania poszczególnych
czynności, jak również
przerw pomiędzy nimi. Taka
metoda badania efektywności
i optymalizacji procesów
biznesowych to:
[A] fotografia dnia roboczego
[B] parametryzacja typu stop&go
[C] assessment center
[D] testy zegarkowe
27. Jaką metodę zarządzania
wykorzystuje przedsiębiorstwo,
jeżeli decyzje dotyczące wysokości
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budżetu projektów podejmują
sami pracownicy, a menedżerowie
okazują powszechnie szacunek
wobec pomysłów i sugestii swoich
podwładnych?
[A] zarządzanie przez cele
[B] zarządzanie przez wartości
[C] zarządzanie adaptacyjne
[D] zarządzanie przez partycypację
28. W analizie SWOT litera „T”
odnosi się do:
[A] zaufania
[B] zagrożeń
[C] zadań
[D] techniki
29. Opracowując biznesplan,
można pominąć:
[A] opis umiejętności i kompetencji
personelu
[B] analizę źródeł finansowania
bezpośrednich konkurentów

[C] scenariusze, w których nie przewiduje
się osiągnięcia zysku
[D] h
 armonogram realizacji
przedsięwzięcia
30. Six sigma to:
[A] metodyka prowadzenia projektów
biznesowych, która koncentruje się na
jakości
[B] zasada głosząca, że dla zachowania
efektywności działania maksymalna
liczba szczebli zarządzania
w przedsiębiorstwie nie powinna
przekraczać sześciu
[C] strategia marketingowa
rekomendująca prowadzenie
zróżnicowanej polityki w zakresie cen
i warunków płatności
[D] zestaw sześciu wskaźników, które
pozwalają zidentyfikować ryzyko
bankructwa przedsiębiorstwa

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

Zestaw pytań z zawodów

iII stopnia (centralnych)

xxvII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

I. Pytanie opisowe o charakterze
ogólnym (0–25 pkt)
Przedstaw konsekwencje ustalenia
nieoptymalnego kursu konwersji złotego
na euro w przypadku wejścia Polski do
strefy euro.
II. Zadanie analityczne (0–15 pkt)
Polski importer podpisał umowę na zakup
maszyn rolniczych z kontrahentem z Ho
landii. Dostawa ma nastąpić 7 kwietnia
br., natomiast płatność 3 miesiące po do
stawie. Wartość kontraktu to 1 mln euro.
Importer spodziewa się sprzedać maszyny
rolnicze za 4,75 mln zł. Bank obsługujący
importera kwotuje kurs spot na poziomie
4,1650–4,4357 zł za 1 euro.
Importer rozważa różne opcje zabez
pieczenia się przed niekorzystną zmianą
kursu walutowego. Bank zaproponował
następujące alternatywne rozwiązania:
a) Wariant 1: zakup 1 mln euro w dniu
dostawy po aktualnym kursie spot.
Importer nie dysponuje jednak taką
kwotą, więc zmuszony byłby zaciągnąć
kredyt obrotowy na sfinansowanie tej
transakcji. Kredyt byłby oprocentowany
na 6% p.a. z prowizją przygotowawczą
1% (doliczaną do kwoty kredytu),
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a spłacony zostałby jednorazowo za
3 miesiące.
b) Wariant 2: zawarcie kontraktu
forward z terminem realizacji za
3 miesiące według aktualnych
kwotowań na rynku międzybankowym
(kwotowanie 4,1428–4,5231 zł za
1 euro). Jednorazowa prowizja dla banku
za przygotowanie kontraktu wynosi
20 tys. zł (płatna w momencie fizycznej
dostawy waluty).
c) Wariant 3: zakup kontraktów futures
na kurs euro z terminem wygaśnięcia
za 3 miesiące. Aktualna cena jednego
kontraktu opiewającego na 10 tys. euro
to 45 350 zł. Depozyt zabezpieczający to
4% wartości kontraktu, przy czym na jego
sfinansowanie firma musi zaciągnąć kredyt
na identycznych warunkach jak w pkt a).
d) Wariant 4: zakup opcji kupna (long
call) na walutę euro z kursem realizacji
4,4725 zł za 1 euro za 3 miesiące.
Premia wynosi 40 zł za każdy 1 tys. euro.
Gdyby urzędom antymonopolowym
udało się zmusić przedsiębiorstwo A do
wyznaczenia tej samej ceny w obu
krajach, to:
Przeprowadź stosowne obliczenia,
a następnie odpowiedz na poniższe

pytania, krótko uzasadniając swoją
odpowiedź
1. Ile wynosi spread walutowy dla kursu
spot? (1 pkt)
2. Przy jakim kursie walutowym impor
ter poniósłby stratę, gdyby nie podjął
żadnych działań zabezpieczających swoją
pozycję walutową? (2 pkt)
3. Które z dwóch pierwszych rozwiązań
(wariant 1 i 2) jest korzystniejsze dla
importera? (4 pkt)
4. Przy jakim poziomie kursu rozliczenio
wego w dniu wygaśnięcia kontraktu futu
res (wariant 3) importer będzie w stanie
osiągnąć zysk? (2 pkt)
5. Przy jakim kursie importerowi będzie
się opłacało zrealizować opcję? (3 pkt)
6. Zakładając, że dyrektor finansowy
podjął decyzję o zabezpieczeniu przed
ryzykiem kursowym, wskaż, o ile to moż
liwe, który wariant pozwoli importerowi
zminimalizować koszty zakupu euro do
rozliczenia transakcji. (3 pkt)
III. Pytania testowe (0–60 pkt)
1.Wskaż prawdziwe stwierdzenia:
[A] p
 opyt może wzrosnąć pod wpływem
wzrostu ceny
[B] dostępność dobra determinuje popyt
[C] wzrost ceny zawsze prowadzi do
spadku zapotrzebowania na dobro
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[D] zmiana ceny może nie wywołać zmia
ny wielkości popytu
2. Preferencje pewnego konsumenta
dotyczące dóbr X i Y opisują krzywe
obojętności U1 i U2. Jeżeli na krzywej
obojętności U1 znajdują się koszyki
dóbr o współrzędnych (1, 1), (1, 2),
(1, 3), a na krzywej U2 koszyki dóbr
o współrzędnych (2, 1), (2, 2), (2, 3),
to dla tego konsumenta:
[A] jedno z dóbr jest niepożądane
[B] jedno z dóbr jest neutralne
[C] dobra są doskonale substytucyjne
[D] dobra są doskonale komplementarne
3. Korzyści skali występują zawsze,
gdy:
[A]cena rynkowa nie zmienia się mimo
wzrostu popytu
[B] firma realizuje zysk nadzwyczajny
[C] w miarę wzrostu rozmiarów produkcji
wytworzenie jednej jednostki produktu
kosztuje coraz mniej
[D] koszty przeciętne są niższe niż cena
rynkowa
4. Rozpatrując przebieg krzywej przeciętnych kosztów całkowitych, można
stwierdzić, że:
[A] nie może być ona położona poniżej
krzywej przeciętnych kosztów stałych
[B]jej odległość od krzywej przeciętnych
kosztów zmiennych zawsze jest stała
[C] w długim okresie może być krzywą
o nachyleniu ujemnym
[D] będzie zawsze funkcją rosnącą, jeśli
koszty krańcowe są funkcją rosnącą
5. Zrównanie się utargu krańcowego
z kosztem krańcowym jest warunkiem
równowagi przedsiębiorstwa działającego na rynku:
[A] konkurencji doskonałej w krótkim
okresie
[B] oligopolu zarówno w krótkim, jak
i długim okresie
[C] monopolu w długim okresie
[D] konkurencji monopolistycznej
w krótkim okresie
6. Zjawisko wyczerpywania się łowisk
w wyniku zbyt intensywnych połowów ekonomiści nazywają:
[A] teorematem Coase’a
[B] neokolonializmem gospodarczym
[C] prawem malejących przychodów
[D] tragedią wspólnego pastwiska
7. W których sytuacjach podjęte decyzje są poprawne?
[A] p
 rzedsiębiorstwo działające na rynku
zmonopolizowanym wstrzymało pro
dukcję, ponieważ cena rynkowa spadła
poniżej przeciętnych kosztów zmiennych
[B] monopolista w krótkim okresie konty
nuuje działalność pomimo notowania
strat, jeśli wielkość strat jest mniejsza
od kosztów zmiennych
[C] przedsiębiorstwo działające na rynku
konkurencji doskonałej kontynuuje

działalność, nawet jeśli osiąga tylko
zerowy zysk ekonomiczny
[D] jeśli utarg całkowity nie pokrywa
kosztów stałych przedsiębiorstwa,
wstrzymuje ono produkcję
8. Dziedzina ekonomii, która zajmuje
się sądami wartościującymi dotyczącymi m.in. poziomu ceny, dochodów,
zróżnicowania dochodowego i kierunków polityki rządu, to:
[A] mikroekonomia
[B] makroekonomia
[C] ekonomia pozytywna
[D] ekonomia normatywna
9. Jeśli roczna realna stopa wzrostu
PKB wynosi 4%, to wartość realnego
PKB podwoi się po około:
[A] 12,5 roku
[B] 17,5 roku
[C] 21 latach
[D] 25 latach
10. Bank Rezerw Federalnych skupuje
na rynku międzybankowym papiery
skarbowe za 4 mld USD, a uzyskane
środki inwestorzy deponują od razu
na rachunkach bankowych. Przy założeniu, że stopa rezerw obowiązkowych wynosi 25%, skutkiem tej transakcji będzie:
[A] natychmiastowy wzrost podaży pienią
dza o 4 mld USD i możliwość dalszej
kreacji pieniądza przez banki komercyj
ne do kwoty 16 mld USD
[B] natychmiastowy wzrost podaży pienią
dza o 4 mld USD i możliwość dalszej
kreacji pieniądza przez banki komercyj
ne do kwoty 12 mld USD
[C] natychmiastowy spadek podaży pienią
dza o 4 mld USD i możliwość dalszego
spadku podaży pieniądza w efekcie
działania mnożnika kreacji pieniądza
do kwoty 16 mld USD
[D] możliwość zmiany podaży pieniądza,
jednak jej kierunek i rozmiary zależne
są od relacji rynkowej stopy procento
wej do stopy inflacji
11. W którym z wymienionych sektorów gospodarki można oczekiwać
największego spadku produkcji w sytuacji wystąpienia recesji?
[A] ochrona zdrowia
[B] rolnictwo
[C] budownictwo
[D] przemysł odzieżowy
12. Utrzymywanie konsumpcji na niezmienionym poziomie mimo spadku
dochodów nazywa się efektem:
[A] posiadania
[B] rygla
[C] heurystyki
[D] perspektywy
13. Hipoteza Fishera dotyczy współzależności między:
[A] stopą procentową a stopą inflacji
[B] stopą procentową a stopą bezrobocia

[C] stopą inflacji a stopą bezrobocia
[D] stopą opodatkowania dochodów
a dynamiką realnego PKB
14. Rozwój sprzedaży ubezpieczeń
przez internet zmusił Adama do rezygnacji z posady agenta ubezpieczeniowego. Następnie rozpoczął on
studia podyplomowe, aby uzyskać
dyplom MBA. Po ukończeniu studiów,
z dyplomem w ręku, szuka teraz pracy w charakterze dyrektora sprzedaży.
W obecnej sytuacji Adam:
[A] jest cyklicznie bezrobotny
[B] jest frykcyjnie bezrobotny
[C] jest strukturalnie bezrobotny
[D] nie jest zaliczany do zasobu siły
roboczej
15. Zgodnie z założeniami teorii
realnego cyklu koniunkturalnego:
[A] czynniki monetarne oddziałują na
zagregowany popyt, co prowadzi do
nierównowagi makroekonomicznej
[B] recesja w gospodarce jest raczej wyni
kiem spadku podaży w długim okresie
niż spadku zagregowanego popytu
[C] spadek płac realnych w okresie recesji
prowadzi do wzrostu realnej stopy
bezrobocia
[D] odpowiednia kombinacja polityki
fiskalnej i monetarnej pozwala na po
wrót gospodarki do stanu równowagi
i wzrost realnego PKB
16. Która z wymienionych rund
negocjacyjnych w ramach WTO /
GATT rozpoczęła się najpóźniej?
[A] peruwiańska
[B] urugwajska
[C] katarska
[D] milenijna
17. Na czym polega efekt cappuccino
po przyjęciu euro?
[A] na substytucji droższych krajowych
artykułów konsumpcyjnych tańszymi
z zagranicy
[B] na trwałym wzroście cen towarów im
portowych (głównie kawy) w związku
z koniecznością dostosowania stawek
celnych do poziomu obowiązującego
w strefie euro
[C] na skokowym wzroście cen niektórych
towarów detalicznych
[D] na zdominowaniu krajowego rynku
spożywczego przez międzynarodowe
koncerny wskutek otwarcia gospodarki
na dotowaną żywność
18. Co nie podlega amortyzacji?
[A] wartościowy obraz Jacka Malczewskie
go zakupiony do gabinetu prezesa
[B] namiot do imprez plenerowych dla
pracowników
[C] działka gruntu pod budowę nowej
siedziby firmy
[D] samochód w leasingu finansowym
19. Hurtownik otrzymał na rachunek
walutowy od kontrahenta zagranicz-
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nego 100-proc. zaliczkę na poczet
przyszłej dostawy towarów w kwocie 5000 euro, którą rozliczono po
kursie 4,29 zł/euro. W dniu dostawy
towarów kurs wyniósł 4,35 zł/euro
i taki kurs przyjęto do rozliczenia
transakcji. W tej sytuacji:
[A] hurtownik poniósł koszty finansowe
[B] h
 urtownik uzyskał przychód finansowy
[C] różnice kursowe nie wpłynęły w ogóle
na wynik finansowy hurtownika,
gdyż kontrahent zagraniczny wpłacił
100% zaliczki
[D] różnice kursowe dotyczą wyłącznie
kontrahenta zagranicznego, gdyż on
inicjował transakcję
20. Jaki rodzaj stawki podatkowej
ma podatek CIT w Polsce?
[A] liniowy
[B] progresywny
[C] degresywny
[D] kwotowy
21. Na czym polegają gwarancje de
minimis?
[A] na poręczeniu przez Bank Gospo
darstwa Krajowego kredytów dla
przedsiębiorstw, które nie posiadają
wystarczającego zabezpieczenia ich
spłaty
[B] na zagwarantowaniu przez państwo
zakupu wybranych artykułów rolnych
od rolników indywidualnych w sytu
acji nagłego załamania się cen
[C] na udzieleniu dodatkowych zwrot
nych dotacji dla firm ubiegających
się o środki z programów unijnych,
tak aby osiągnąć minimalny poziom
wykorzystania środków unijnych
[D] na zagwarantowaniu eksporterom
przez Ministerstwo Gospodarki
minimalnego poziomu kursu walu
towego, przy którym nie będą oni
notować strat
22. Wskaż prawdziwe stwierdzenia
dotyczące otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO) i zamkniętych funduszy inwestycyjnych (FIZ):
[A] FIZ mogą inwestować w szersze
spektrum instrumentów finansowych
w porównaniu z FIO
[B] z certyfikatami inwestycyjnymi FIZ
może wiązać się prawo głosu
[C] limity koncentracji inwestycji w przy
padku FIZ i FIO są identyczne
[D] wyjście z inwestycji w FIZ jest trudniej
sze niż w FIO
23. W przypadku procedury nadmiernego deficytu prawdą jest, że:
[A] dotyczy ona ograniczenia deficytu
budżetowego każdego kraju przed
wejściem do strefy euro
[B] wiąże się ona z możliwością nałożenia
kar przez Unię Europejską za znaczne
rozluźnienie dyscypliny finansowej
[C] wyklucza ona możliwość notowania

46

deficytów budżetowych, jeśli wskaź
nik relacji wartości długu do PKB
przekracza 60%
[D] jest ona sposobem (szczególną
procedurą) uchwalania budżetu Unii
Europejskiej w danej perspektywie
budżetowej, jeśli nie ma kompromisu
co do łącznej kwoty wydatków
24. Ochrona własności przemysłowej
w Polsce obejmuje:
[A] w
 ynalazki, jednak tylko te, które są
efektywne ekonomicznie
[B] wzory przemysłowe
[C] słowny znak towarowy
[D] kompozycje kolorystyczne lub prze
strzenne
25. Pewna pizzeria, powielając menu
różnych popularnych sieci restauracji, wprowadziła do swojej oferty
pizzę z serem zapiekanym w rantach.
Takie działanie to:
[A] strategia małych kroków
[B] dyfuzja innowacji
[C] innowacja procesowa
[D] kreatywna destrukcja
26. Strategia cen zorientowanych na
popyt:
[A] zmusza w pierwszej kolejności do
optymalizacji kosztów
[B] skupia się wyłącznie na wzroście
sprzedaży i zwiększeniu wykorzystania
zdolności produkcyjnych
[C] uwzględnia konkurencję
[D] koncentruje się na oczekiwaniach
nabywcy co do ceny produktu
27. Wartość zaktualizowana dodatnich przyszłych przepływów pieniężnych jest tym większa, im:
[A] wcześniej się one pojawiają i niższa
jest stosowana do dyskonta stopa
[B] wcześniej się one pojawiają i wyższa
jest stosowana do dyskonta stopa
[C] później się one pojawiają i niższa jest
stosowana do dyskonta stopa
[D] później się one pojawiają i wyższa jest
stosowana do dyskonta stopa
28. Kiedy strategia dumpingu ma
sens ekonomiczny?
[A] jeśli kryterium wyboru oferenta
w przetargu na realizację zamó
wienia publicznego ma charakter
pozacenowy
[B] zawsze, jeśli można sprzedawać
produkty z zyskiem poniżej kosztów
ich wytworzenia
[C] gdy istnieją wysokie bariery wejścia
na rynek
[D] kiedy wszyscy bezpośredni konkurenci
to przedsiębiorstwa zagraniczne
29. W piramidzie potrzeb A.H. Maslowa:
[A] w wierzchołku znajduje się potrzeba
samorealizacji

[B] najbardziej elementarna jest potrze
ba szacunku, ponieważ poważanie
należy się każdemu, nawet jeśli nie są
zaspokojone potrzeby fizjologiczne
i bezpieczeństwa
[C] potrzeby są ułożone od najmniej
odczuwalnych (podstawa piramidy)
do tych, które odczuwamy i chcemy
zaspokoić w największym stopniu
[D] dla optymalnego samopoczucia
człowieka nie ma znaczenia, w jakiej
kolejności i kiedy będą zaspokajane
potrzeby, byleby zostały one wszystkie
zaspokojone
30. Zgodnie z koncepcją krzywej
uczenia się:
[A] podstawowe zadania i procesy w or
ganizacji są łatwe do nauczenia się
[B] organizacje wykonują swoje zadania
tym lepiej, im częściej je powtarzają
[C] konieczna jest okresowa wymiana
części kadr dla utrzymania dopływu
świeżych pomysłów
[D] następuje spadek kosztów całkowi
tych w miarę wzrostu rozmiarów
produkcji

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

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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Zuzanna Ajchel – zwyciężczyni XXVII Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej. Ur. w 1995 r. Miłośniczka podróży, dzięki
którym może poznawać nowe miejsca, ludzi, potrawy, zaspokajać
ciekawość świata, a także odciąć się od codzienności. Chciałaby
studiować w Singapurze, jednak nie jest przekonana, czy mogłaby
mieszkać w Azji na stałe, z dala od rodziny i przyjaciół.
OWE to dla mnie: całkowite przeorganizowanie mojego życia i odłożenie na bliżej nieokreśloną
przyszłość wszelkich zainteresowań niezwiązanych z ekonomią. Dowód, że nie ma celów nieosiągalnych. Zabawa, na której końcu może czekać wspaniała przyszłość.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: odrobiny humoru.
Sukces to dla mnie: poczucie, że zrealizowałam swój plan najlepiej, jak byłam w stanie.
Ludzie nie wiedzą o mnie: że uwielbiam miód i dodaję go do większości potraw i przekąsek,
zaczynając od jogurtów i płatków owsianych, a kończąc na kurczaku.
Największy grzech ekonomistów to: przedkładanie teorii nad praktykę i zamknięcie w utartych
schematach.
W moim życiu chciałabym: mieć więcej czasu.
W komórce mam: mnóstwo zdjęć i starych SMS-ów, których sentyment nie pozwala mi
skasować, a brak czasu przenieść na komputer.
Konkurencja: powinna widnieć w słowniku synonimów przy haśle „motywacja”.
Wakacje spędzam: podróżując, najchętniej z przyjaciółmi. Właśnie wróciłam z podróży po najpiękniejszych europejskich stolicach.
Pracować chciałabym: we własnej firmie z ludźmi godnymi zaufania i szacunku.
Do szału może mnie doprowadzić: kiedy ktoś próbuje mnie oszukać albo czuję się bezradna.
Nigdy sobie nie odmawiam: rozmowy z ludźmi, których kocham.
Inspirują mnie: inni ludzie, rozmowy, książki, podróże… W zależności od chwili wszystko może
stać się źródłem inspiracji.
Internet jest: jednym z najlepszych osiągnięć naszej cywilizacji.
Czytam: dużo. W tym momencie stertę przewodników i „Kosmos” Gombrowicza.
Oglądam: raczej obrazy w galeriach i zdjęcia w albumach niż telewizję, chociaż nie odmówię
zaproszeniu na dobrą komedię.
Innych oceniam: na podstawie tego, jak się zachowują w sytuacjach stresowych.
Chciałabym poznać: i zrozumieć wschodnią kulturę. Myślę, że nauka chińskiego to dobry krok
w tym kierunku :) Chiny wydają mi się dziś nie tyle realnym miejscem, ile krainą z opowieści,
legend, bramą do jakiegoś innego świata, którego nie potrafię sobie do końca wyobrazić.
Ulubiony gadżet: Ostatnio musiałam obejść się przez jakiś czas bez telefonu i niestety okazało
się, że jestem od niego trochę uzależniona.
Gdybym nie była tym, kim jestem (i nie interesowała się ekonomią): konstruowałabym roboty,
pilotowała szybowce i pisała wiersze.
Gdyby to ode mnie zależało: państwa nie potrzebowałyby armii ani broni.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam, to: mały kamyczek z Księżyca.
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