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Olimpijczycy na start!
Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
W tym roku szkolnym odbędzie się ona pod hasłem:
„Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Swoim patronatem honorowym objął ją Prezes Narodowego Banku
Polskiego.
Do sprawdzenia swoich sił zachęcamy szczególnie te
szkoły, które nie brały w niej jeszcze udziału. Warto, gdyż na zwycięzców czekają
nagrody! Jedną z największych jest możliwość dostania się na wymarzone studia na
preferencyjnych warunkach.
By przybliżyć ideę, atmosferę i przebieg olimpiady, przygotowaliśmy Biuletyn PTE
poświęcony XXVIII edycji OWE.
Relacjonujemy w nim poszczególne etapy zmagań i przedstawiamy zwycięzców.
Znajdą w nim Państwo także artykuły uznanych polskich ekonomistów napisane
z myślą o uczestnikach kolejnej edycji.
Olimpiadę organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej od 1987 r. Obecnie to wielkie ogólnopolskie przedsięwzięcie,
w które zaangażowanych jest bardzo wiele osób – tylko w ubiegłym roku szkolnym
wzięło w nim udział 13 tys. uczniów z 864 szkół. Wydanie Biuletynu jest okazją, aby
podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Są to przede wszystkim nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują młodzież do udziału w Olimpiadzie
i są głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Ich poświęceniu zawdzięczamy
to, że co roku uczestnicy reprezentują coraz wyższy poziom wiedzy.
Szczególnie dziękujemy Narodowemu Bankowi Polskiemu za wsparcie finansowe,
a także Ministerstwu Gospodarki i Giełdzie Papierów Wartościowych, które co roku
w swych siedzibach goszczą olimpijczyków. Jesteśmy wdzięczni także sponsorom,
dzięki którym zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Liczymy, że utalentowaną młodzieżą zainteresują się przedstawiciele biznesu.
Ideałem byłoby, gdyby w ślad za sukcesami najlepsi uczestnicy mogli liczyć na
staże, praktyki lub programy szkoleniowe w rodzimych firmach i dzięki temu więcej
z nich wiązało swoją przyszłość z naszym krajem. Zapraszamy więc przedsiębiorców
do współpracy z OWE.
Uczestnictwo w Olimpiadzie zgłaszają szkoły, a nie poszczególni uczniowie.
Wystarczy wejść na stronę internetową www.owe.pte.pl i do 30 września wypełnić
indywidualnie formularz zgłoszeniowy.
Zapraszamy także na stronę organizatora zawodów – Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego – www.pte.pl oraz na profil OWE na Facebooku.

prof. UZ Bogdan Ślusarz
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
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Prof. dr hab. Andrzej Sławiński, NBP

Czy banki centralne
emitują pieniądze?
Skoro jesteśmy w banku centralnym, to jest
dobra okazja, by zadać pytanie, czy banki
centralne rzeczywiście
emitują pieniądz, jak
się w to powszechnie
wierzy. Pytanie jest tym
bardziej aktualne, że
czytają Państwo stale
o tym, iż w ostatnich
latach największe banki
centralne nieustannie
drukowały pieniądze
na masową skalę.

W

arto zapytać, czy to rzeczywiście
jest prawda, ponieważ w tym samym czasie nie pojawił się nawet cień
zagrożenia inflacją. Przeciwnie. Jeśli
czegoś się obawiano, to deflacji.
Zacznijmy odpowiedź na tak zadane
pytanie od przypomnienia, że podaż
pieniądza to ogólna wielkość środków
płatniczych, które my i przedsiębiorstwa
trzymamy na rachunkach w bankach
i w gotówce, by pokrywać nasze bieżące wydatki. Jeśli tak jest, to chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy banki centralne
rzeczywiście masowo drukowały pieniądze, powinniśmy zapytać wcześniej o to,
skąd biorą się pieniądze na naszych rachunkach w bankach. Nie wkłada ich
tam przecież bank centralny.
Pieniądze na rachunkach gospodarstw domowych biorą się stąd, że
ludzie przeznaczają część swoich dochodów z pensji, rent i emerytur, by
trzymać je w banku jako zapas środków
płatniczych. W pewnym więc sensie to
my sami kreujemy pieniądz, uzupełniając stale stan środków płatniczych, jakie mamy na rachunku w banku. I wiele
gospodarstw domowych wykorzystuje
banki tylko po to, by przechowywać
4

w nich pieniądze. Wiele osób nie zaciąga kredytów, by finansować swoje bieżące wydatki.
Przedsiębiorstwa są już jednak w innej sytuacji. Firma musi zamrażać dużą
część swoich bieżących dochodów
w zapasach i produkcji w toku, a jednocześnie ma zazwyczaj inne wydatki
bieżące, ponieważ musi stale realizować
płatności m.in. na rzecz dostawców,
własnych pracowników i władz skarbowych. W tej sytuacji przedsiębiorstwa
muszą zaciągać kredyty obrotowe, by
uzupełniać posiadane zasoby pieniężne.
Wbrew jednak temu, co się często
myśli, bank komercyjny nie jest tylko
pośrednikiem, który wykorzystuje wpłacane do niego depozyty, by pożyczać je
w formie kredytów. Banki także kreują
nowe depozyty (nową siłę nabywczą)
w efekcie udzielania kredytów. Wtedy
właśnie następuje kreacja pieniądza.
Z technicznego punktu widzenia pieniądz jest kreowany pozornie z niczego.
Udzielając kredytu, bank zapisuje jego
kwotę po aktywnej stronie swojego
bilansu, a po pasywnej stronie zwiększa środki na rachunku kredytobiorcy.
W rzeczywistości jednak bank komer-

cyjny tylko umożliwia firmom odmrożenie dochodów zamrożonych w zapasach, których sprzedaż umożliwi
spłatę kredytu. Ogólną zaś przyczyną
wzrostu podaży pieniądza jest rosnąca
wielkość dochodu narodowego i rosnąca wskutek tego wielkość zawieranych
w gospodarce transakcji. Powoduje to
zwiększanie się popytu na pieniądz,
którego wzrost jest zaspokajany przez
rosnącą wielkość podaży pieniądza kreowanego kredytem udzielanym przez
banki komercyjne.
Jak zatem widzimy, pieniądz nie jest
kreowany w banku centralnym. Jego
emisja jest efektem wzrostu akcji kredytowej banków komercyjnych. Jeśli
tak jest, to samo nasuwa się pytanie
o to, czym – jeśli nie pieniędzmi – płaciły
banki centralne bankom komercyjnym,
gdy kupowały od nich w ostatnich latach obligacje w ramach programów ilościowego luzowania polityki pieniężnej
(QE – quantitative easing)?
Otóż banki centralne – kupując od
banków komercyjnych waluty lub papiery wartościowe – płacą im w ten sposób,
że zwiększają środki na rachunkach
bieżących, które banki mają w banku
centralnym. Czy te środki płatnicze są
częścią podaży pieniądza? Nie są, ponieważ podaż pieniądza tworzą środki
płatnicze wykorzystywane na pokrycie
bieżących wydatków na dobra i usługi,
co może mieć wpływ na inflację. Środki
płatnicze, które banki komercyjne mają
na rachunkach w banku centralnym, nie
są częścią podaży pieniądza, lecz stanowią tzw. płynne rezerwy banków i są
wykorzystywane nie do zakupu towarów i usług, tylko do rozliczeń międzybankowych.
Płynne rezerwy banków (środki na ich
rachunkach bieżących w banku centralnym) są potrzebne, by gospodarstwa domowe i firmy mogły korzystać
ze środków na rachunkach bankowych.
Jest tak z dwóch powodów. Jeśli chcemy dokonać wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, to nasz bank musi
mieć gotówkę, a może ją uzyskać, zamieniając część swoich płynnych rezerw
na pieniądz gotówkowy. Po drugie, jeśli
dokonujemy płatności bezgotówkowej,
zlecając bankowi jej dokonanie na rzecz
określonej osoby lub instytucji mającej
rachunek w innym banku, to bank – by
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zrealizować nasze zlecenie – musi mieć
płynne rezerwy, ponieważ w międzybankowych systemach rozliczeniowych
środkiem płatniczym są właśnie płynne
rezerwy banków.
Skąd bank centralny ma płynne rezerwy, którymi płaci bankom za kupowane
od nich waluty lub papiery wartościowe
lub je im pożycza, gdy tego potrzebują? Bank centralny kreuje je z niczego
– po prostu zwiększając środki na rachunkach, jakie banki komercyjne mają
w banku centralnym.
Jak banki centralne kształtują podaż pieniądza, skoro same nie emitują
pieniądza depozytowego (kreowanego
kredytem udzielanym przez banki komercyjne), a gotówki emitują tylko tyle,
ile potrzebują jej klienci banków komercyjnych?
To, że pieniądz nie jest kreowany
w banku centralnym, nie uniemożliwia
skutecznej kontroli podaży pieniądza
przez bank centralny. Dzieje się tak za
sprawą dokonywanych przez bank centralny zmian stopy procentowej, które
wpływają na popyt na kredyty i wielkość kreacji pieniądza. Bank centralny
wpływa na wysokość krótkoterminowych stóp procentowych głównie poprzez operacje otwartego rynku, czyli
swoje interwencje na międzybankowym
rynku pieniężnym, na którym banki pożyczają sobie wzajemnie (wbrew tradycyjnej nazwie rynku) nie pieniądze, lecz
płynne rezerwy.
Czym kieruje się bank centralny,
kształtując podaż pieniądza? Oczywiście, jego głównym celem jest utrzymanie gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu, czego symptomem jest
m.in. stabilność inflacji. Chcąc to osiągnąć, banki centralne tak wpływają na
akcję kredytową banków komercyjnych,
zmieniając odpowiednio wysokość stopy procentowej, by wielkość podaży
pieniądza dostosowywała się do popytu
na pieniądz, jaki odpowiada długoterminowemu (potencjalnemu) tempu wzrostu PKB.
Zasadę tę sformułował Milton Friedman i odzwierciedla ona to, co starają
się robić banki centralne. Stosując ją,
stabilizują cykl koniunkturalny, a tym
samym także inflację, ponieważ polityka pieniężna działa w takiej sytuacji jak
termoregulator gospodarki. Gdy tempo
wzrostu gospodarczego przewyższa
tempo potencjalne, podniesienie stóp
procentowych przez bank centralny
powoduje, że akcja kredytowa i podaż
pieniądza rosną wolniej niż popyt na
pieniądz, co sprzyja powrotowi gospodarki na ścieżkę zrównoważonego wzrostu i chroni ją przed inflacją. Gdy tempo
wzrostu gospodarczego jest dla odmiany niższe od tempa potencjalnego, obniżenie stóp procentowych przez bank
centralny w tendencji sprzyja temu, by

akcja kredytowa i podaż pieniądza rosły szybciej niż popyt na pieniądz, co
także sprzyja powrotowi gospodarki na
ścieżkę zrównoważonego wzrostu, tym
razem chroniąc ją przed deflacją.
Po tych kilku uwagach, dotyczących
mechanizmu kreacji pieniądza, możemy
przejść do odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i strefie euro banki
centralne obniżyły już kilka lat temu stopy procentowe do zera i zwiększyły silnie
podaż płynnych rezerw w bankach (podejmując programy QE), a akcja kredytowa i podaż pieniądza długo nie rosły?
Wynikało to z charakteru wyjątkowo
ostrego kryzysu bankowego, jaki dotknął USA, Wielką Brytanię i strefę euro
w 2007 r., a Japonię jeszcze w 1990 r.
W każdym z wymienionych przypadków
nastąpiło gwałtowne załamanie boomu
kredytowego na rynku hipotecznym.
Wcześniej, zanim boom się załamał, pożyczkobiorcy spłacali kredyty hipoteczne
w ten sposób, że zaciągali kolejne, coraz
wyższe pożyczki (pod zastaw rosnącej
wartości domów), by spłacić w ten sposób kredyty zaciągnięte wcześniej. Gdy
ceny nieruchomości nagle spadły, gospodarstwa domowe nie miały już możliwości zaciągania nowych kredytów, by
spłacać stare. Musiały zacząć spłacać
zaciągnięte wcześniej pożyczki z bieżących dochodów, co trwale zmniejszyło
ogólną wielkość wydatków na dobra
i usługi. W takiej sytuacji popytu na kredyt nie mogło ożywić nawet obniżenie
przez banki centralne stóp procentowych do zera, skoro pożyczkobiorcy i tak
z trudem spłacali wzięte wcześniej kredyty. Programy QE zwiększyły wprawdzie płynne rezerwy banków, ale długo
nie zwiększała się wielkość udzielanych
przez banki kredytów, ponieważ nie było
na nie popytu.
Jaka zatem była korzyść z programów
ilościowego luzowania polityki pieniężnej
(QE), jeśli nie umożliwiały one znaczącego ożywienia akcji kredytowej? Korzyść
ta polega na tym, że jeśli nawet programy QE nie są skutecznym instrumentem

ożywienia akcji kredytowej w bezpośredni sposób (na drodze zwiększenia
płynnych rezerw banków), to jednak dają
szansę wywołania poprawy koniunktury
i stopniowego ożywienia popytu na kredyty w sposób pośredni. Po pierwsze,
gdy bank centralny kupuje duże ilości
obligacji, to powoduje wzrost ich cen
i spadek wysokości długoterminowych
stóp procentowych, co zmniejsza np.
koszty obsługi zadłużenia rządu, umożliwiając mu zwiększanie wydatków bud
żetowych, a to poprawia koniunkturę. Po
drugie, w sytuacji gdy banki nie mogą
wykorzystać gromadzącego się w nich
nadmiaru płynnych rezerw do zwiększenia wielkości udzielanych kredytów (skoro nie ma na nie dostatecznego popytu),
to udzielają pożyczek instytucjom inwestującym na rynku kapitałowym – np.
funduszom arbitrażowym (hedge funds)
– co zwiększa popyt na akcje, powodując
wzrost indeksów giełdowych. Pojawia
się tzw. efekt majątkowy. Wzrost cen akcji powoduje, że ludzie czują się bardziej
zamożni i wydają więcej, co w tendencji
poprawia koniunkturę. Po trzecie, banki wykorzystują gromadzący się w nich
nadmiar rezerw także w ten sposób, że
kupują zagraniczne (wyżej oprocentowane) papiery wartościowe. Powoduje
to wzrost podaży waluty danego kraju na
globalnym rynku walutowym i tendencję
do spadku jej kursu, co przyczynia się do
wzrostu eksportu i ożywienia koniunktury. Wymienione czynniki spowodowały,
że zastosowanie programów QE pomogło ożywić koniunkturę w USA i Wielkiej
Brytanii, a teraz – miejmy nadzieję – uda
się to w strefie euro, do której trafia duża
część naszego eksportu.
Doświadczenia związane z programami QE, zastosowanymi przez największe
banki centralne, ilustrują to, co powiedzieliśmy wcześniej, że banki centralne
same nie kreują pieniądza, którego emisja jest głównie efektem akcji kredytowej
banków komercyjnych.
Gdyby dzisiejsze programy QE okazały się jednak za mało skuteczne
i największe gospodarki weszłyby, jak
wcześniej Japonia, w długoletnią stagnację, to wtedy mogłaby pojawiać się
potrzeba kreacji pieniądza bezpośrednio
przez banki centralne, które emitowałyby go, udzielając pożyczek rządom, by
bezpośrednio sfinansować ich wydatki.
W literaturze taka możliwość nazywana
jest obrazowo „zrzucaniem pieniędzy
z helikoptera”. Jak dotąd jednak jej nie
wykorzystywano, by nie ulec pokusie jej
nadużycia.
Wykład prof. dra hab. Andrzeja Sławińskiego, dyrektora generalnego
Instytutu Ekonomicznego NBP, dla
uczestników zawodów centralnych
XXVIII OWE, wygłoszony 27 marca
2015 r. w siedzibie NBP w Warszawie.
5
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Od ekonomii nie moż
Olimpiada była niecodzienną okazją do spotkań z wieloma
osobistościami ze świata polityki i finansów. Oto jakie przesłanie i rady
miały one dla olimpijczyków zakończonej XXVIII edycji.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
członek zarządu NBP

W

iedza ekonomiczna i możliwość poruszania się w świecie finansów są bardzo ważne.
Narodowy Bank Polski, podobnie
jak inne banki centralne, zidentyfikował te dwa czynniki jako ważne
przyczyny braku stabilności finansowej i źródło kryzysów.
Między innymi wynikiem braku
wiedzy ekonomicznej jest sytuacja, w jakiej znalazły się Grecja,
a wcześniej USA w 2007 r., z powodu załamania rynku kredytów
hipotecznych. Kredytobiorcy nie
zdawali sobie sprawy z braku możliwości obsługiwania otrzymanych
kredytów, oferowanych im przez
chciwych i postępujących nieetycznie pracowników banków.
W Polsce także mamy odpryski
tego wielkiego kryzysu w postaci

problemów z opcjami walutowymi,
polisolokatami czy kredytami frankowymi. Kłopoty te wynikają z niezrozumienia tych skomplikowanych instrumentów finansowych
czy bankowych. Życzę Państwu
umiejętności dobrego poruszania
się w świecie ekonomii i finansów.
Pewnie nie wszyscy z Państwa
pójdą na studia ekonomiczne, ale
wiedza, jaką zdobyliście w czasie
Olimpiady, na pewno ułatwi wam
życie w świecie kredytów, depozytów i podatków, w świecie, w którym od ekonomii nie można się
odseparować.
Jak wiecie, ekonomia jest nauką
społeczną. Ale zachęcam, żebyście Państwo również studiowali
matematykę. Nie można być ekonomistą, jeśli nie jest się dobrym

matematykiem. Wszystkie Nagrody
Nobla w ostatnich latach zdobywali
ekonometrycy, czyli badacze, którzy
byli ekonomistami, ale również doskonale operowali narzędziami matematycznymi.

Ilona Antoniszyn-Klik
podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

S

woją ciężką pracą podczas kolejnych eliminacji udowodniliście,
że doskonale orientujecie się w trudnym świecie zagadnień gospodarczych i ekonomicznych. Zająć czołowe miejsce w Olimpiadzie jest bardzo trudno. Chcielibyśmy docenić osoby utalentowane
i dać im szansę zaistnienia. Dlatego chętnie posłuchamy, jakie są
wasze propozycje, jakie rozwiązania rekomendujecie polskiej gospodarce. Moim zdaniem najciekawsza część pracy ministerstwa
nie toczy się w gabinetach ministrów, ale tam, gdzie powstają nowe
projekty czy ustawy. Gdybyście więc chcieli skorzystać z praktyk
w Ministerstwie Gospodarki, to zapraszamy. Życzę wam, abyście
uzbrojeni w wiedzę i umiejętności, których dowiedliście podczas
tegorocznej XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, zmieniali Polskę na lepsze.
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na się odseparować
Tadeusz Sławecki
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej
Chciałbym państwa zachęcić
do przyjrzenia się nowym, mało
znanym obszarom gospodarki,
takim jak przemysł kosmiczny.
Kiedyś, jeszcze jako poseł, walczyłem o wejście Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Byłem jednym z wnioskodawców
ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej. Wszyscy patrzyli wtedy
na tę inicjatywę ze zdziwieniem.
Nie mogliśmy liczyć na wsparcie,
także ze strony Ministerstwa Finansów. Dzisiaj jesteśmy pełnoprawnym członkiem Europejskiej
Agencji, a także utworzyliśmy własną Polską Agencję Kosmiczną.

Niedawno, podczas targów Expo
w Mediolanie, gdzie miałem okazję otwierać forum ekonomiczne
biznesu kosmicznego polskiego i włoskiego, podano ciekawe
dane – każde euro zainwestowane
w techniki satelitarne daje 4 euro
zwrotu. Warto więc myśleć o inwestycjach w nowe technologie
w tej dziedzinie. Dzisiaj najlepszym przykładem jest tworzony
w Europie system nawigacji satelitarnej Galileo. Polska ma w nim
udział poniżej 1%, natomiast niektóre państwa mają ponad 40%
udziałów. Ta inwestycja jednak na
pewno się zwróci.

Paweł Tamborski
prezes Giełdy Papierów Wartościowych

W

ielu uczestników Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej jest
na warszawskiej giełdzie po raz
pierwszy. Tak się składa, że dokładnie 25 lat temu ja także byłem
tutaj pierwszy raz.
Grupę kandydatów na maklerów, w której się wtedy znalazłem,
powitali Lesław Paga i Wiesław
Rozłucki. Mówili: „Witamy was na
parkiecie, za chwilę być może będziecie tutaj pracować”.
Wtedy było to dla nas abstrakcją. Wiedzieliśmy z książek, co to
jest giełda i rynek kapitałowy, ale
dopiero zaczynaliśmy funkcjonować w całkowicie nowej Polsce.
Byłem wtedy tylko trochę starszy
niż wy dziś jesteście.
Od tamtego momentu minęło
sporo czasu. W przyszłym roku
16 kwietnia będziemy obchodzić
25. rocznicę pierwszej sesji na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym czasie

stworzyliśmy rynek, można powiedzieć od końca, ponieważ nie
było wówczas jeszcze wolnego
rynku, ale giełda już powstała. Tę
pustą przestrzeń Polacy szybko
wypełnili swoją pasją, determinacją, wiedzą i profesjonalizmem.
Dotyczyło to polskiej gospodarki,
ale również polskiego rynku kapitałowego, który był i jest jej istotnym elementem.
25 lat temu biznes zaczynało
bardzo wielu polskich przedsiębiorstw, czasami od składanego
łóżka na rogu ulicy, na którym
sprzedawano towar. Jedna z tych
osób jest dziś głównym akcjonariuszem czołowej polskiej spółki,
która zarazem jest jednym z ważniejszych graczy w Europie. Takich przykładów jest wiele.
Obecnie dochodzimy do momentu, w którym być może szykuje się zmiana pokoleń. Choć nie
od razu coś musi się kończyć, by

coś innego mogło się zacząć. Zawsze – i tak powinno być w gospodarce – pasja młodych przenika się
z pasją i doświadczeniem wypracowanymi przez ich poprzedników.
Na tym właśnie polega rozwój rynku
kapitałowego, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
która jest szczególnym miejscem
zarówno dla mnie, jak i dla polskiej
gospodarki.

7

Biuletyn PTE nr 3/2015 – numer specjalny

W ogniu pytań

olimpijczyków
Tradycyjnie, podczas spotkań uczestników olimpiady z przedstawicielami
Narodowego Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych,
młodzież miała okazję do zadawania bezpośrednich pytań.
Oto zapis wybranych pytań i odpowiedzi.
Jakub Madej, V LO im.
A. Witkiewicza w Kra
kowie: Czy uważa pan,
że Polsce grozi pułapka średniego dochodu
i dlaczego?
Prof. dr hab. Euge
niusz Gatnar, członek
zarządu NBP: Pułapka
średniego dochodu to
problem państw doganiających pod względem dochodu na głowę mieszkańca
najbardziej rozwinięte gospodarki.
Myślę, że Polsce to na razie nie grozi,
bo niedawno przekroczyliśmy dopiero
60 proc. średniej dla Unii. Tak naprawdę to mamy inny problem. Płace w Polsce są wyjątkowo niskie. Ich udział
w PKB wynosi tylko 36 proc. Najmniej
w Unii Europejskiej. Wydajność pracy w Polsce wzrosła dużo bardziej niż
w krajach sąsiednich, takich jak Czechy
czy Słowacja, natomiast płace wzrosły
w dużo mniejszym stopniu. Moim zdaniem teraz przed rządem i parlamentem
stoi zadanie zachęcenia pracodawców
do tego, aby te płace podnieść.
Przy okazji dodam, że średnia płaca
w przemyśle, to pewnego rodzaju abstrakcyjna konstrukcja statystyczna. Nie
do końca odpowiada ona odczuciom
ludzi. Płaca mierzona na przykład za pomocą mediany jest niższa i dużo bliższa
rzeczywistości. Do tego dochodzą jeszcze tak zwane umowy śmieciowe, słabo opłacane. Jeśli odejdziemy od tego
rodzaju umów oraz nastąpi faktyczny
wzrost płac i przez to wzrost ich udziału
w PKB – dopiero wtedy będziemy mogli
się zastanawiać, czy grozi nam pułapka
średniego dochodu.
8

Mikołaj Noga V LO im.
A. Witkiewicza w Kra
kowie: Czy w pana opinii można pobijać rynek
regularnie rok do roku?
I czy jest to kwestia umiejętnego zarządzania, czy raczej szczęścia?
Paweł
Tamborski,
prezes GPW: Nikt nie ma
recepty na ciągłą wygraną, ale na naszym rynku
mamy fundusze, które
rok do roku biją konkurencję. Nie są to jednak spektakularne
różnice – wielkości kilkudziesięciu procent. Jest to raczej efekt konsekwentnej
pracy i budowania pozycji.
A czy jest to zasługa umiejętności,
czy szczęścia? Szczęściu trzeba dać
szansę, ale w funkcjonowaniu na rynku, w zarządzaniu aktywami liczy się
wiedza i ciężka praca polegająca na
analizowaniu wyników spółek, tego,
co się dzieje w gospodarce i w branży w skali makro, a także kwestii geopolitycznych. Obszarów analizy jest
mnóstwo. Szczęście na pewno też jest
ważne, jednak nie wydaje mi się, żeby
można było mieć szczęście np. przez
siedem lat z rzędu. Oczywiście funduszy i sposobów zarządzania aktywami
jest wiele, począwszy od długoterminowych, a kończąc na funduszach, które
specjalizują się w tradingu wysokich
częstotliwości. Jednak nie opierałbym
swoich decyzji inwestycyjnych na zarządzaniu bazującym na szczęściu
i nie powierzałbym swojego majątku
zarządzającemu na takiej podstawie.
Polegałbym na wiedzy i doświadczeniu.
Choć szczęście warto mieć.

Jakub Madej V LO
im. A. Witkiewicza
w Krakowie: Swego
czasu GPW publikowała WIG50 i WIG250, po
czym z tego zrezygnowała. Czym to było spowodowane?
Paweł
Tamborski,
prezes GPW: Na giełdzie
rzadko
można
wskazać jedną przyczynę, z powodu której coś
się dzieje. Także w tym wypadku powodów było wiele, a najważniejszym było
to, że kiedyś wydawało nam się, że jesteśmy na tyle dużym rynkiem, że możemy zamiast w WIG20 pójść w stronę
WIG30. Jednak to założenie się nie
sprawdziło. Uznaliśmy, że decyzja była
przedwczesna i w związku z tym należy
się z niej wycofać. W przypadku WIG50
i WIG250 jest to naturalna konsekwencja tamtej decyzji.
Zgadzam się, że zasady funkcjonowania giełdy powinny być stałe. Jednym z założeń WIG30 było m.in. to,
aby trochę „odbankowić” podstawowy
indeks. Dzisiaj bowiem WIG20 w zasadzie jest reprezentowany głównie przez
branże finansową i energetyczną, co
nie oddaje struktury polskiej gospodarki. W tym indeksie mamy bardzo małą
reprezentację innych sektorów, np. farmaceutycznego. A to dla gospodarki
i giełdy nie jest dobre.
Arkadiusz Stacho
wiak, II LO im. Gene
rałowej
Zamoyskiej
i H. Modrzejewskiej
w Poznaniu: Byłbym
ciekaw, jak przebiegła pana kariera
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oraz jakie są perspektywy dla przyszłości rozwoju GPW, po tym jak odpłynął
z niej kapitał z OFE.
Paweł
Tamborski,
prezes GPW: Jestem
z pokolenia, które kończyło studia w momencie, kiedy zawalił się
komunizm w Polsce, nastała wolność
i pojawiły się różne możliwości. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, następnie zdawałem jeden
z pierwszych egzaminów maklerskich.
Od zawsze interesowała mnie giełda
i to, co działo się na rynkach kapitałowych. Zacząłem więc od bycia maklerem. Następnie rozpocząłem pracę dla
Wielkopolskiego Banku Kredytowego,
a jeszcze później w międzynarodowej
organizacji, która weszła do Polski.
Wtedy po raz pierwszy zacząłem zajmować się pozyskiwaniem kapitału dla
spółki, doradztwem i przeprowadzaniem transakcji na rynku pierwotnym.
Pracowałem w dużej grupie włoskiej
UniCredit. W tym czasie pracowałem
przy nowych emisjach, gdzie byłem
szefem grupy, która zajmowała się
transakcjami kapitałowymi. Podjąłem
też pracę w niezależnej instytucji o charakterze banku inwestycyjnego. W tym
czasie otrzymałem propozycję pracy
w administracji państwowej. Przez
2,5 roku pracowałem dla polskiego rządu, gdzie po 22 latach pracy na rynku
miałem przyjemność i satysfakcję, że
mogę służyć swoim doświadczeniem
państwu polskiemu. Może to duże słowo, ale tak faktycznie było.
W kwestii OFE w zeszłym roku mieliśmy w Polsce do czynienia ze swego rodzaju plebiscytem, kto zostaje
w dwufilarowym systemie, a kto chce
zostać tylko w jednofilarowym. 2,5 mln
osób zdecydowało, żeby jednak zostać zarówno w ZUS-ie, jak i w OFE. Te
osoby stanowią ponad 16 proc., a z finansowego punktu widzenia – 25 proc.
Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że OFE dalej są obecne na rynku, w dalszym ciągu uczestniczą w nowych emisjach, co jest najważniejsze
z punktu widzenia giełdy.
Marek Kapera, student
SGH, opiekun nauko
wy: Jakie są różnice pomiędzy zakładami bukmacherskimi a giełdą?
W gruncie rzeczy mechanizmy działania się nie różnią, a jednak
według prawa są traktowane zupełnie
inaczej.

Paweł
Tamborski,
prezes GPW: Tu się nie
zgodzę. Różnic jest wiele,
m.in. rynek kapitałowy
służy gospodarce, natomiast bukmacherka nie, nie licząc płaconych podatków. Co do zasady, giełda
to inwestowanie w spółki notowane na
wolnym rynku. A polski rynek kapitałowy,
który ma ponad 20 lat historii, jest efektywnym medium, dzięki któremu możliwe
są przepływy kapitałowe w gospodarce.
Jakub Madej z Kra
kowa: Moje pytanie
dotyczy słabej pozycji
polskiej ekonomii w porównamy z innymi krajami. Czy zgadza się pan
z taką tezą i ewentualnie co można zrobić, żeby ekonomia w Polsce rozwijała
się lepiej?
Prof. dr hab. Andrzej
Sławiński, dyrektor ge
neralny Instytutu Eko
nomicznego NBP: Jeśli
ma pan na myśli liczbę
publikacji w międzynarodowych czasopismach, to musimy wrócić do przeszłości.
Polska ekonomia przez kilka dekad była
z przyczyn politycznych w dużym stopniu odcięta od współpracy międzynarodowej. Ale to się szybko zmienia. Z roku
na rok liczba publikacji w czasopismach
z listy filadelfijskiej bardzo szybko rośnie.
Adam Piszczek, XXXII
LO Dwujęzyczne im.
Kopernika w Warsza
wie: Czytając raporty
z posiedzeń Rady Po
lityki Pieniężnej, możemy znaleźć
takie informacje, że mimo obniżenia
stóp procentowych akcja kredytowa
polskich banków pozostaje na dosyć
niskim poziomie, który nie poma
ga nam wyjść z deflacji. Czy posia
da pan jakieś dane, które mogłyby
wskazywać na to, że akcja kredyto
wa polskich banków w najbliższym
czasie się zwiększy?
Prof. dr hab. Andrzej
Sławiński, dyrektor ge
neralny Instytutu Eko
nomicznego NBP: Jeśli
koniunktura jest słaba,
to rzeczywiście wrażliwość akcji kredytowej na zmiany wysokości stopy procentowej nie jest duża. Jednak tempo
wzrostu akcji kredytowej w przypadku
kredytów hipotecznych było w Polsce
stosunkowo wysokie; nawet w ciągu
ostatnich lat, gdy wzrost gospodarczy
wyraźnie osłabł. Ogólna wielkość akcji

kredytowej będzie rosła wraz z poprawą koniunktury w naszej gospodarce.
Tomasz Klimas, LO Św. Marii Magda
leny w Poznaniu: Czy
uważa pan, że deflacja
będzie normą w XXI
wieku?
Prof. dr hab. Andrzej
Sławiński,
dyrektor
generalny
Instytutu
Ekonomicznego NBP:
Doświadczenia
Japonii pokazują, że deflacja rzeczywiście może być zjawiskiem
długotrwałym i wpływać negatywnie na
gospodarkę. Dzieje się tak w sytuacji,
gdy pojawia się niekorzystne sprzężenie
zwrotne pomiędzy długotrwałą stagnacją
i oczekiwaniami, że spadek cen będzie
zjawiskiem długotrwałym. Oczekiwania,
że deflacja będzie zjawiskiem trwałym,
skłaniały Japończyków do wstrzymywania się z zakupami, co utrwalało stagnację i deflację. Obawy, że pensje będą (podobnie jak ceny) spadać, wstrzymywały
japońskie gospodarstwa domowe przed
zaciąganiem kredytów. Japońska rodzina brała pod uwagę, że w wyniku deflacji
(nie tylko cen, lecz także płac) nominalna wysokość jej dochodów będzie coraz
niższa, a nominalna wielkość kredytu się
nie zmniejszy, co będzie oznaczało rosnące realne koszty jego obsługi. Deflacja w połączeniu z zerowym poziomem
stóp procentowych oznaczała także
możliwość osiągania „gwarantowanego”
dodatniego oprocentowania dzięki przetrzymywaniu pieniędzy w bankach, co
dodatkowo zniechęcało Japończyków,
by je wydawać. Podobnie rozumowały
japońskie firmy. Szef firmy, widząc, że
koniunktura jest i będzie słaba, nie podejmował decyzji o inwestowaniu w kapitał trwały, ponieważ wiązało się to z ryzykiem, że na zwiększoną produkcję nie
będzie zbytu.
Czy stagnacja i deflacja staną się normą? Ekonomiści boją się, że takie ryzyko
istnieje. Wskazują na rosnący nadmiar
oszczędności w stosunku do inwestycji.
Kiedyś wielkie firmy, np. General Motors, gdy chciały zwiększyć produkcję,
to podejmowały duże inwestycje. Zaciągały w tym celu duże kredyty i kupowały
drogie linie technologiczne. Jeżeli firma
chciała dzięki tym inwestycjom sprzedać
100 tys. dodatkowych samochodów, to
musiała zatrudnić także wiele nowych
osób, by pracowały przy nowych liniach
produkcyjnych. Dzisiaj dominują firmy
branży elektronicznej. Załóżmy, że jedna
z nich wytworzyła software, na który jest
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duży popyt. Wyprodukowanie 100 tys.
dodatkowych egzemplarzy nie wymaga
zakupu drogich maszyn i zatrudniania
wielu nowych pracowników. Między
innymi dlatego żyjemy w czasach, gdy
wielkość wydatków firm na inwestycje
stała się relatywnie mniejsza. Powoduje
to, że kiedyś wielkie firmy były z reguły
zadłużone, po zaciągnięciu dużych kredytów inwestycyjnych, a dzisiaj firmy,
które odniosły największy sukces, mają
mnóstwo pieniędzy, z którymi dosłownie nie wiedzą, co zrobić. Zarządy, zamiast inwestować, wykupują masowo
akcje własnych firm na giełdzie, by wyśrubować ich ceny i mieć duże dochody z opcji menedżerskich.
Spadek kosztów inwestycji i pojawienie się nadmiaru oszczędności jest jednym z powodów, dla których wielu znanych ekonomistów, w tym m.in. Larry
Summers, zaczęło mówić o sekularnej
stagnacji. Mają bowiem obawy, że tempo wzrostu gospodarczego osłabło na
trwałe. Gdybyśmy spojrzeli na wykres
przedstawiający zmiany przeciętnej wysokości długoterminowych stóp procentowych w krajach wysoko rozwiniętych,
to okaże się, że przez ostatnie kilkanaście stawały się one coraz niższe. Dotąd
odczytywano to jako efekt obniżających
się oczekiwań inflacyjnych. I taka interpretacja była prawidłowa. Dzisiaj jednak
ekonomiści zaczynają się obawiać, że
postępujący spadek długoterminowych
stóp procentowych mógł odzwierciedlać jeszcze coś więcej; to mianowicie, iż relatywny nadmiar oszczędności
w stosunku do inwestycji tworzył się już
od dawna, co może stać się przyczyną
trwałego osłabienia tempa wzrostu. Pokonanie tego zjawiska nie będzie łatwe.
Już dzisiaj widać, że zastosowane przez
niektóre banki centralne ujemne stopy
procentowe niepokojąco mało wpływają
na poprawę koniunktury.

Czy zatem połączenie stagnacji z deflację rzeczywiście będzie chorobą
XXI wieku? Podzielam takie obawy, ale
czy tak będzie, to tego nie wiem. My,
bankowcy centralni, jesteśmy chyba
ostatnimi, którzy sądzą, że łatwo jest
prognozować przyszły bieg zdarzeń.
Z własnego bowiem doświadczenia
wiemy, że nawet prognozy krótkoterminowe są obciążone większym, niż na
ogół się myśli, stopniem niepewności.
Arkadiusz
Stacho
wiak, II LO im. Gene
rałowej
Zamoyskiej
i H. Modrzejewskiej
w Poznaniu: Mam pytanie o perspektywy wejścia Polski
do strefy euro. Jakie miałoby to skutki
makroekonomiczne dla Polski?
Prof. dr hab. Andrzej
Sławiński,
dyrektor
generalny
Instytutu
Ekonomicznego NBP:
Na razie taka decyzja
byłby
przedwczesna.
Wejście do strefy euro byłoby wyrzeczeniem się autonomii polityki pieniężnej, która jest nam nadal potrzebna do
utrzymywania gospodarki na ścieżce
zrównoważonego wzrostu. Przykłady
Hiszpanii, Portugalii i Irlandii pokazują,
że koszt wyrzeczenia się autonomii polityki pieniężnej może okazać się w niesprzyjających okolicznościach bardzo
duży. Drugi powód jest taki, że na razie
konkurencyjność naszej gospodarki
opiera się w dużym stopniu na niskich
kosztach pracy, a to łatwo stracić.
Trzeba też pamiętać, że każda gospodarka potrzebuje odpowiedniej
stopy procentowej, żeby utrzymać ją
w równowadze. Im wyższe jest w danej gospodarce tempo wzrostu wydajności, tym wyższy jest równowagowy
poziom stopy procentowej. W naszej
gospodarce jest on wyższy niż w za-

możnych krajach strefy euro, ponieważ
wciąż napływają do nas technologie,
których wcześniej nie mieliśmy. W Polsce zatem równowagowa (naturalna; jak
mówią ekonomiści) stopa procentowa
jest wyższa niż w gospodarce niemieckiej czy holenderskiej. Przedwczesne
wejście do strefy euro oznaczałoby
trwałe obniżenie stopy procentowej poniżej poziomu, który chroni nas między
innymi przed potencjalnie niestabilnym
boomem kredytowym.
Zauważmy również jak bardzo stabilny jest w gruncie rzeczy kurs złotego w stosunku do euro, co oznacza, że
koszt zachowania potrzebnej nam autonomii polityki pieniężnej jest niski. I nie
ma w tym niczego tajemniczego. Odkąd powstała strefa euro, zmienne kursy funta szterlinga i korony szwedzkiej
były w relacji do wspólnej waluty europejskiej bardzo stabilne, co odnosi się
także do naszego złotego. Przyczyna
jest oczywista. Wszystkie trzy gospodarki są zrównoważone (między innymi
dzięki wykorzystywaniu przez ich banki
centralne możliwości prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej) i są silnie zintegrowane ze strefą euro. W takiej
sytuacji rynki finansowe nie mają ani
powodów, ani pretekstów, by spekulować na silny wzrost albo spadek kursów walut, o których mowa. Ilustracją
tego jest sytuacja, w której kursy funta
szterlinga, korony szwedzkiej i naszego
złotego były zaskakująco stabilne w relacji do euro, mimo że banki centralne
wszystkich trzech krajów nieomal nie
interweniowały na rynkach walutowych.
Jeśli zatem pozostawanie poza strefą euro nie powoduje dużych fluktuacji
kursu złotego, a zachowujemy dzięki
temu potrzebną nam nadal autonomię
polityki pieniężnej, to już sam ten powód wystarczy, by nie spieszyć się do
strefy euro.
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29 czerwca 2015 r., GPW w Warszawie

Wiedza i wolność

Mija właśnie 25 lat od zapoczątkowania przemian gospodarczych w naszym kraju.
Zmiana ustroju gospodarczego, społecznego i politycznego po 1989 r. to bez wątpienia
najważniejsze wydarzenie we współczesnej historii Polski. Dlatego też hasło bieżącej
edycji Olimpiady – „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji” – zostało
wybrane nieprzypadkowo. Zagadnienia związane z transformacją polskiej gospodarki są
bowiem nie tylko ciekawe, ale i aktualne, zwłaszcza w kontekście obchodzonej rocznicy.
Tematykę naszego przedsięwzięcia edukacyjnego docenił także Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski, który objął honorowym patronatem XXVIII edycję Olimpiady.

P

odsumowanie zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest
trudne. Przedsięwzięcie to nie obfituje w spektakularne wydarzenia. To po
prostu mozolna praca uczniów i nauczycieli, systematyczna nauka i wreszcie
zmaganie się uczestników z kolejnymi
zestawami pytań. Również w przypadku
organizatorów właściwie brak jest emocjonujących czynności – ot, codzienna
praca biurowa i logistyczna. Jednak
wśród tych, wydawać by się mogło,
monotonnych punktów zmagań olimpijskich są elementy wyjątkowe.
Podsumowując każdą edycję zawodów, nie można nie wspomnieć
o trzech szczególnych miejscach, które związane są ze zmaganiami olimpijskimi: Narodowym Banku Polskim,
Ministerstwie Gospodarki oraz Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to miejsca, gdzie podejmowane
są najważniejsze decyzje ekonomiczne
w Polsce. Obecność w tych miejscach
laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej świadczy o roli zagadnień ekonomicznych we współczesnej
gospodarce. Jest też przejawem troski najważniejszych instytucji państwa
o edukację ekonomiczną młodzieży.
Kropką nad i każdej edycji Olimpiady

jest jej uroczyste zakończenie. Tegoroczne odbyło się 29 czerwca 2015 r.
i zgodnie z niepisaną tradycją miało
miejsce w Ministerstwie Gospodarki.
W imieniu gospodarza – wicepremiera
i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego – spotkanie poprowadziła
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.
W uroczystości wzięli udział stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Tadeusz Sławecki oraz członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego prof.
dr hab. Eugeniusz Gatnar. Wśród zaproszonych gości – oprócz laureatów
– znaleźli się także opiekunowie naukowi olimpijczyków, przedstawiciele mecenasów oraz członkowie władz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej i jurorzy.
Uroczyste zakończenie tegorocznej edycji zawodów to podsumowanie
całorocznych zmagań. Ujmując rzecz
ekonomicznie – czas na sporządzenie
bilansu korzyści i kosztów. Dla XXVIII
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej niewątpliwie jest on bardzo korzystny. Nie
do przecenienia jest to, że dzięki niej
wzrasta zainteresowanie tematyką ekonomiczną wśród młodzieży, która też

znacznie poszerza swoją wiedzę w tym
zakresie. Również nauczyciele – opiekunowie naukowi, którzy podczas pracy z uczestnikami udoskonalają swój
warsztat naukowy i dydaktyczny, odnoszą korzyści z Olimpiady.
Mówi się, że ekonomia to nauka
o bodźcach. W tym kontekście warto pamiętać, że nic tak nie motywuje
do działania, jak możliwość uzyskania
korzyści. Naturalne jest zatem to, że
wysiłek trzeba wynagrodzić. Tak więc
podczas zakończenia zmagań nie mogło zabraknąć nagród. Ich łączna pula
podczas XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wyniosła 180 tys. zł. Nagrody
dla najlepszych uczestników ufundował
minister gospodarki. Nagroda za zdobycie I miejsca, które zajęła Zuzanna
Kosmala, wynosiła 10 tys. zł, laureaci
II i III miejsca otrzymali odpowiednio
8 tys. i 7 tys. zł. Również Polskie Towarzystwo Ekonomiczne docenia wysiłek
uczestników Olimpiady, czego wyrazem
jest nagroda pieniężna prezesa PTE dla
zwycięzcy w kwocie 3 tys. zł. Jak widać,
wysiłek się opłacił. Jest to też wskazówka dla uczestników kolejnych edycji
zawodów, że udział w Olimpiadzie to nie
tylko inwestycja w kapitał ludzki, ale także dająca wymierne korzyści finansowe.
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29 czerwca 2015 r., GP

W

Zdobywcom kolejnych miejsc przyznano nagrody pieniężne lub stypendia naukowe. W XXVIII edycji Olimpiady przyznano trzy stypendia o wartości 5 tys.
zł każde (miejsca IV–VI), a także dwie
nagrody pieniężne po 3 tys. zł (miejsca
VII–VIII) i dwie nagrody po 2 tys. zł (miejsca IX–X). Kolejnych czterech laureatów
(miejsca XI–XIV) uhonorowano nagrodami po 1 tys. zł każda.
Fundatorem stypendiów była Fundacja
PKO BP, nagrody pieniężne zaś ufundowały: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców
Dzieł Naukowych i Technicznych „Kopipol” oraz Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II Kraków-Balice.
Jednak na laureatów Olimpiady czekały nie tylko nagrody finansowe. Dzięki
wsparciu Narodowego Banku Polskiego
30 najlepszych uczestników tegorocznych zmagań otrzymało wysokiej klasy
komputery przenośne. Nagrody te na
pewno wykorzystają oni do dalszego pogłębiania swojej wiedzy – wszak dostęp
do wielu jej źródeł jest obecnie elektroniczny. Również miłośnicy tradycyjnych
sposobów zdobywania wiedzy mogą
być zadowoleni – wśród nagród rzeczowych znalazły się komplety książek
o tematyce ekonomicznej ufundowane
przez Wydawnictwo C.H. Beck, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne oraz Wydawnictwo Naukowe PWN. Dodatkowo

Gospodarki
29 czerwca 2015 r., Ministerstwo
isji Edukacji Narodowej
Kom
al
Med
iera
odb
ka
– Ewa Michals
ego
ecki
Sław
a
eusz
z rąk wiceministra Tad

Mennica Polska przekazała laureatom pamiątkowe monety, a Biuro
Informatyki Stosowanej „ F o r m a t ”
– pakiet programów edukacyjnych i gier
logicznych. Całość osłodziła firma Mokate, która ufundowała dla najlepszych
uczestników kosze z upominkami.
Podczas uroczystego zakończenia
XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, jak co roku, ciepłe słowa nie tylko
od organizatorów zawodów, lecz także przedstawicieli władz, kierowane są
do nauczycieli. Nie ulega wątpliwości,
że trzeba szczególnie docenić ich zaangażowanie w organizację zawodów
na etapie szkolnym oraz podjęty trud
edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Wszyscy opiekunowie naukowi
laureatów, jak również najlepsze szkoły,
uhonorowano pamiątkowymi dyplomami i pakietami książek o tematyce ekonomicznej. Oprócz tego wśród nagród
dla opiekunów naukowych znalazły się
nagrody pieniężne. Za popularyzację
wiedzy ekonomicznej oraz wyróżniającą
się opiekę nad uczestnikami Olimpiady
kwotą 2 tys. zł uhonorowano osoby, które byłe opiekunami naukowymi laureatów
w co najmniej trzech edycjach zmagań.
W tym roku nagrodzono mgr Martę Martyniuk z Liceum Ogólnokształcącego im.
św. Jadwigi Królowej w Kielcach oraz
mgr Grażynę Kozłowską i dr. Stanisława
Karleszkę z Publicznego Liceum Ogól-

nokształcącego nr III im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu. Fundatorem nagród było Stowarzyszenie Zbiorowego
Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych
„Kopipol”. Wyróżniono także szkoły ze
względu na liczbę laureatów. W XXVIII
Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej były
to: V Liceum Ogólnokształcące im.
A. Witkowskiego w Krakowie (3 laureatów i 3 finalistów), XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie (3 laureatów i 3 finalistów) oraz
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (3 laureatów i 2 finalistów).
Zadbano też, aby laureaci mogli połączyć zdobytą wiedzę z praktyką. Sam
minister gospodarki, który w związku
z ważnymi obowiązkami nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu, zaprosił wszystkich laureatów raz jeszcze
do Ministerstwa Gospodarki na posiedzenie we wrześniu tego roku. Ponadto
dwóch laureatów zmagań weźmie udział
w dwutygodniowym seminarium naukowym we Vlotho w Niemczech.
Podsumowując XXVIII Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej, nie można zapomnieć o towarzyszących jej działaniach z zakresu upowszechniania wiedzy ekonomicznej. Są to prowadzone
w całym kraju przez Oddziały Polskiego
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Towarzystwa Ekonomicznego wykłady i seminaria naukowe. Oprócz tego
do wszystkich uczestników zawodów
II stopnia (okręgowych) tegorocznej
edycji Olimpiady oraz ich nauczycieli
trafiło ponad 1200 książek o tematyce
ekonomicznej (m.in. wydana staraniem
Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989–2013 autorstwa M. Bałtowskiego i P. Kozarzewskiego). Co roku
uczestnikom przekazywane są również
książki z oferty Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego
(www.ksiazkiekonomiczne.pl).
Zapoczątkowana w roku szkolnym
1987/1988 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest przedsięwzięciem wyjątkowym, zwłaszcza w kontekście rocznicy
początków polskiej transformacji. Trzeba docenić zwłaszcza wizję pierwszych
organizatorów zawodów, zainicjowanych u progu przemian gospodarczych,
dzięki którym w kolejnych dekadach
wiedza ekonomiczna zaczęła odgrywać coraz większą rolę. Bez wątpienia
ponad 25-letnie działanie Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży należy
również uznać za trwały element go-

spodarczej transformacji Polski. Ponad
300 tys. uczestników Olimpiady, grono
kilku tysięcy laureatów i finalistów zawodów z powodzeniem włączyło się
w kształtowanie historii gospodarczej
ostatniego ćwierćwiecza. Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki nim
polskie przemiany gospodarcze były
lepsze – spośród uczestników olimpijskich zmagań rekrutowali się przedsiębiorcy, menedżerowie, nauczyciele
akademiccy oraz wysoko wykwalifikowani specjaliści z xróżnych dziedzin.
Także dziś, mimo upływu lat i diametralnie innej sytuacji polskiej gospodarki, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
jest potrzebna – być może czasy są
mniej burzliwe, jednak na pewno zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną
i wykształconych fachowców nie maleje. Bez wątpienia jest to mocne uzasadnienie dla funkcjonowania i rozwoju
zawodów. A dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wiedza i wolność to
gwarancja pomyślności naszego kraju.
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Statystyki XXVIII Olimpia
Szkoły

Okręg

Miasto

zgłoszone

zawody
okręgowe

Uczestnicy
zawody
centralne

zgłoszeni

zawody

zawody
centralne

laureaci

Finaliści

Wskaźnik
sukcesu*

podlaski

Białystok

25

12

2

347

25

2

0

2

5,76‰

kujawsko-pomorski

Bydgoszcz

48

18

2

671

45

7

3

4

10,43‰

częstochowski Częstochowa

19

12

1

329

32

1

0

1

3,04‰

pomorski

Gdańsk

56

14

1

1135

74

2

0

2

1,76‰

śląski

Katowice

78

29

4

818

60

5

0

5

6,11‰

świętokrzyski

Kielce

27

12

1

330

28

1

1

0

3,03‰

małopolski

Kraków

69

33

2

1053

75

7

3

4

6,65‰

lubelski

Lublin

47

13

3

764

57

5

2

3

6,54‰

łódzki

Łódź

59

25

2

865

68

2

0

2

2,31‰

warmińsko-mazurski

Olsztyn

37

15

1

472

36

1

0

1

2,12‰

opolski

Opole

22

8

1

403

31

4

2

2

9,93‰

wielkopolski

Poznań

75

36

4

1348

103

5

2

3

3,71‰

podkarpacki

Rzeszów

46

16

1

540

41

1

1

0

1,85‰

zachodniopomorski

Szczecin

43

12

1

530

41

5

3

2

9,43‰

mazowiecki

Warszawa

109

25

11

1484

112

33

9

24

22,24‰

dolnośląski

Wrocław

73

29

3

1473

104

9

1

8

6,11‰

lubuski

Zielona
Góra

31

16

3

503

40

10

3

7

19,88‰

864

325

43

13065

972

100

30

70

7,65‰
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dy Wiedzy Ekonomicznej
A Ty spod jakiego znaku zodiaku jesteś?
Sprawdź układ astrologiczny laureatów
i finalistów XXVIII OWE
BARAN

lew

skorpion

finalista – 8
laureat – 3

finalista – 4
laureat – 2

Bliźnięta

panna

strzelec

finalista – 9
laureat – 2

finalista – 6
laureat – 1

finalista – 3
laureat – 2

Byk

rak

waga

finalista – 5
laureat – 6

finalista – 6
laureat – 3

finalista – 4
laureat – 2

koziorożec

ryby

wodnik

finalista – 8
laureat – 2

finalista – 7
laureat – 3

finalista – 6
laureat – 2

finalista – 4
laureat – 2

Pierwszoklasiści czy maturzyści?
Charakterystyka uczestników zawodów centralnych OWE
XXVI

KLASA
laureat

finalista

Edycja OWE
XXVII
laureat
finalista

XXVIII
laureat
finalista

I

2

6

1

7

1

4

II

12

18

9

28

9

26

III

16

39

19

32

20

39

IV

0

6

1

3

0

1

30

69

30

70

30

70

SUMA

15

Biuletyn PTE nr 3/2015 – numer specjalny

Grzegorz Wałęga

28 kwietnia 2015 r.,
Jachranka

Abecadło O
– litera znajdująca się na początku alfabetu. Na początku każdej edycji Olimpiady przyjmowane są zgłoszenia udziału. Można to zrobić do 30 września.
ogactwo – wartość nagród w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej rokrocznie
wynosi około 200 tys. zł. Niewiele olimpiad może pochwalić się tak hojnymi
nagrodami.
hwała – biogramy zwycięzców zawodów zamieszczane są na stronie Olimpiady. Wspólnie śledzimy ich los.
uma – uczucie szczególnie bliskie opiekunom merytorycznym finalistów
i laureatów Olimpiady.
lita – co roku na zawodach finałowych gromadzi się 100 najlepszych
uczestników z kilkunastu tysięcy uczniów i uczennic szkół średnich biorących udział w Olimpiadzie. Dołączenie do tego grona wymaga wielu godzin
ciężkiej pracy, lecz jest jak najbardziej możliwe.

inał
Olimpiady – odbywa się w marcu bądź kwietniu. Można zdobyć na nim
nie tylko indeks na studia i cenne nagrody, ale co daleko cenniejsze: ogrom
wspomnień i znajomości na całe życie.
aleria – setki zdjęć dokumentujących najważniejsze wydarzenia związane
z każdą edycją. Aby zwiększyć swoje szanse na pojawienie się w galerii
warto znaleźć się w obiektywie aparatu fotografa i uśmiechnąć się.
aczyki – zamieszczane w każdym zestawie pytań, na które łapią się nawet
osoby je układające.
nformator – kilkudziesięciostronicowa broszura, w której ponoć można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące danej edycji zawodów.
achranka – magiczne miejsce nad Zalewem Zegrzyńskim, które jest szczególnie miłe sercom uczestników Olimpiady. Gościnność ośrodka Głównego Urzędu Statystycznego, tak jak i jego kawiarnia są niezmienne od blisko
trzech dekad.
siążki – coś, co każdy uczestnik Olimpiady powinien czytać. Zdecydowanie
zwiększają szanse na sukces w Olimpiadzie.
16
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aureaci – osoby, które na zawodach centralnych miały wiedzę i szczęście, aby znaleźć się w wśród najlepszych trzydziestu zawodników. To,
ile potrzeba szczęścia, aby znaleźć się w tym gronie, mimo wielu prób
nie udało się dotąd ustalić. Na pewno natomiast potrzebna jest wiedza.
ecenasi – podmioty, którym leży na sercu edukacja ekonomiczna i wsparcie talentów, bez których Olimpiada nie byłaby taka jaka jest.
oc – najkrótsza w roku to nie ta 21 czerwca, ale ta w przeddzień części
ustnej zawodów centralnych.
czekiwanie – jeden z najbardziej nielubianych przez uczestników momentów: oczekiwanie na otwarcie koperty z pytaniami, oczekiwanie na publikację klucza z prawidłowymi odpowiedziami do zadań, oczekiwanie na wyniki
i listy osób zakwalifikowanych do następnego stopnia zawodów.
asja – jest podstawą olimpijskiego sukcesu.
azem – wspólne przygotowania zwiększają efektywność nauki do Olimpiady. Ułatwiają nie tylko zdobycie materiałów, lecz także utrzymanie motywacji.
tatuetka – pamiątkowy element dekoracyjny, który od XXV edycji zawodów
każdy zwycięzca może sobie położyć nad kominkiem lub na kredensie.
eraz – nie warto odkładać startu w Olimpiadzie na przyszły rok. Zapisz się
u swojego nauczyciela już dziś.
bezpieczenia – pytania zawarte w testach poszczególnych etapów zawodów dotyczą nie tylko ekonomii, ale i nauk pokrewnych, jak chociażby
finansów i ubezpieczeń.
spólnota – znajomości zawiązane na finałach olimpiad pozostają na lata.
W końcu nawet Prezydent RP jest olimpijczykiem.
XXX– W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się trzydziesta edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jubileusz już wkrótce.
eti – w Jachrance jeszcze niewidziany, podobnie jak Joseph E. Stiglitz.
Choć może kiedyś?
Zakończenie – wisienka na olimpijskim torcie. Laureaci Olimpiady od kilku
lat przyjmowani są w Ministerstwie Gospodarki oraz na Giełdzie Papierów
Wartościowych na uroczystym zakończeniu.
opracował: Marcin Wroński
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Dr Grzegorz Wałęga, sekretarz naukowy Komitetu Głównego OWE

trzyMAMY
olimpijski
POZIOM

Podczas każdej edycji Olimpiady kilkanaście tysięcy uczniów szkół
ponadgimnazjalnych przystępuje do zawodów, chcąc sprawdzić
swoją wiedzę. Również dla opiekunów naukowych – nauczycieli –
udział w Olimpiadzie jest formą weryfikacji nie tylko ich umiejętności
dydaktycznych, lecz także wiedzy ekonomicznej.

Z

maganiom olimpijskim zawsze towarzyszą emocje
i pojawiające się przed każdym stopniem zawodów pytanie: o co tym razem zapytają organizatorzy? Taki obraz Olimpiady byłby jednak jednostronny.
Raz w roku pytający i oceniani zamieniają się rolami.
Podsumowaniu każdej edycji zawodów towarzyszy ich
ewaluacja. W ten sposób organizatorzy uzyskują wiedzę
na temat postrzegania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
przez jej interesariuszy, a także kierunków jej rozwoju
w przyszłości.

Metodyka badania

Ewaluacja zawodów Olimpiady odbywa się za pomocą ankiety elektronicznej, która udostępniania jest po
zakończeniu etapu centralnego na przełomie kwietnia
i mają każdego roku. Dzięki nowym technologiom teleinformatycznym możliwość jej wypełnienia mają wszyscy
uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) i III stopnia
(centralnych), a także nauczyciele odpowiedzialni za koordynację zawodów szkolnych. W ostatnich trzech edycjach (rok szkolny 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015)
ankiety wypełniło blisko 1100 osób (w tym tę dotyczącą
XXVIII Olimpiady: 180 uczestników i 86 nauczycieli), co
stanowi kilkanaście procent respondentów, do których
została przesłana ankieta.

Pytania trudne, pytania łatwe…

Jednym z najczęstszych tematów dyskusji jest poziom
trudności pytań w Olimpiadzie. Generalnie są dwa poglądy na ten temat. Niektórzy uważają, że wysoki stopień
trudności pytań może zniechęcać do udziału w zawodach. Osoby pozostające w opozycji do tego poglądu
argumentują, że tematyka olimpiad przedmiotowych
powinna wykraczać poza szkolne ramy programowe,
a więc naturalne jest, że pytania nie mogą być zbyt łatwe i oczywiste. Co więcej, wysoki poziom merytoryczny podnosi prestiż zawodów. W Olimpiadzie Wiedzy
18
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Ekonomicznej, z uwagi na jej zakres tematyczny, bezbłędne rozwiązanie wszystkich
pytań zdarza się relatywnie rzadko (nawet
laureatom!). Nie powinno się jednak podnosić tego jako zarzutu. Zawody należy
traktować jako swoisty quiz wiedzy ekonomicznej dla osób intersujących się tą
tematyką lub pragnących podnieść swoje
kompetencje w tym zakresie. Zagadnienia
merytoryczne podejmowane w ramach zawodów poszczególnych stopni są tak dobierane, aby zwracać uwagę na aktualne
problemy społeczno-gospodarcze Polski
i świata i wyczulać na nie. Wszak nadrzędnym celem Olimpiady jest popularyzacja
wiedzy ekonomicznej w zakresie wykraczającym poza podręczniki szkolne.
Od lat poziom merytoryczny Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej jest oceniany wysoko. Nauczyciele doceniają także atrakcyjność i aktualność tematów przewodnich,
a zapytani, jak w kolejnych edycjach powinny się zmienić pytania testowe i zadania, wskazywali, że mogłyby być jednak
łatwiejsze (w mniejszym stopniu zdanie to
podzielali uczniowie).

deklarowane przez uczestników XXVIII OWE
plany edukacyjne po ukończeniu szkoły średniej

Źródła sukcesu w xxviii olimpiadzie wiedzy
ekonomicznej w opinii uczestników

Trybiki w maszynie

Oprócz wymiaru naukowego Olimpiady
istotna jest także strona organizacyjna
tego wielkiego przedsięwzięcia edukacyjnego. Prawie trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zawodów widoczne
jest w ocenach ich poziomu organizacyjnego (ponad 80% respondentów ocenia
Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej pod tym
względem wysoko i bardzo wysoko).

Opinie uczestników XXVIII 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

raczej się nie zgadzam

0%

25%

50%

ani się nie zgadzam, ani się zgadzam

raczej się zgadzam

75%

100%

zdecydowanie się zgadzam
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deklarowane plany zawodowe uczestników XXVIII OWE
Własna działalność gospodarcza

Praca w międzynarodowej korporacji

Praca w innej firmie

Praca w szkolnictwie wyższym

Praca w administracji publicznej

Tak dobre opinie w tym względzie nie
byłyby możliwe bez ścisłej współpracy
i koordynacji – jak w dobrze naoliwionej maszynie – wielu ludzi, a zwłaszcza zaangażowania nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zawodów
szkolnych oraz członków Komitetów
Okręgowych Olimpiady i pracowników
oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w całym kraju. Szczególnie
cieszy bardzo pozytywna opinia o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na tle
innych olimpiad i konkursów przedmiotowych. Procentuje także systematycznie unowocześniana w ostatnich latach
polityka informacyjna (mailing, media
społecznościowe) oraz transparentność
zawodów. W badaniu wysoko ocenione
zostały dobry kontakt organizatorów z
nauczycielami oraz szerokie spektrum
źródeł wiedzy o Olimpiadzie (informator dystrybuowany w szkołach w wersji
papierowej oraz dostępny również w
wersji elektronicznej). Również aktualizowana na bieżąco strona internetowa
jest wykorzystywana w równym stopniu
przez uczestników i nauczycieli.

Wielowymiarowe
oddziaływanie Olimpiady

Respondenci wskazują, że Olimpiada
Wiedzy Ekonomicznej dobrze realizuje
swoje cele – motywuje do samodzielnej nauki i pozwala poszerzyć wiedzę
z zakresu ekonomii i finansów. Co więcej, wpływ udziału w zawodach i zwiększenie zainteresowania ekonomią nie
kończy się wraz z zakończeniem zmagań olimpijskich. Efekty Olimpiady są
długofalowe – oddziałują na przyszłość
edukacyjną i zawodową uczestników,
w zasadzie wszyscy ankietowani pla20

nują podjęcie studiów wyższych na
kierunku związanym z jej tematyką. Badania ankietowe wskazują też na dobrą
percepcję systemu nagród i preferencji
dla laureatów Olimpiady, który od lat
jest oczkiem w głowie organizatorów
i szerokiego grona mecenasów.
Ponadto odziaływanie Olimpiady nie
pozostaje bez wpływu na nauczycieli. Ankietowani opiekunowie naukowi
przyznają, że przygotowując uczniów
do zawodów, sami poszerzają swoją
wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.
Dzięki udziałowi w Olimpiadzie nauczyciele mają ułatwiony awans zawodowy, a ich wysiłek jest premiowany
nagrodami (rzeczowymi, pieniężnymi,
a także odznaczeniami państwowymi).
Ich wyższe kompetencje zaś to wyższy
poziom merytoryczny zajęć w szkołach
– jest to ważny, choć niewymierny efekt
Olimpiady.
Uczestnictwo w Olimpiadzie Wiedzy
Ekonomicznej pozwala też zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłej
pracy zawodowej. Jest to szczególnie
ważne dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Badania uczestników
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wskazują, że sześciu na dziesięciu respon-

dentów planuje prowadzenie własnej
działalności gospodarczej, niewiele
mniej osób zainteresowanych jest pracą w międzynarodowej korporacji, co
czwarty chciałaby znaleźć zatrudnienie w firmie innej niż międzynarodowa
korporacja, 11% respondentów planuje
związać swoją przyszłość ze szkolnictwem wyższym, a 10% chciałoby pracować w administracji publicznej.
Można zaryzykować tezę, że uczestnicy każdej edycji Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej to osoby, które ze swoimi
kompetencjami i postawami bez problemu odnajdą się za kilka lat na rynku
pracy. Już dziś można się spodziewać,
że ich kariery edukacyjne i zawodowe
będziemy śledzić – podobnie jak laureatów i finalistów poprzednich edycji
– z zapartym tchem.
Dzięki prowadzonym systematycznie
badaniom możliwe jest dostosowanie
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do
zmieniającego się otoczenia, potrzeb
i oczekiwań uczestników oraz ich opiekunów naukowych – nauczycieli. Pomimo wieloletniego doświadczenia w organizacji zawodów, aby można było
utrzymać ich wysoki poziom, potrzebne
są zmiany, choć raczej o charakterze
ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym.
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Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, przewodniczący Komitetu Głównego OWE

Nierówności dochodowe

jako zagrożenie dla rozwoju
gospodarczego i społecznego
Wydaje się, że zagrożenie
nierównościami
dochodowymi jest
wreszcie zauważalne
także przez przeciwników
egalitaryzmu.
Powiększające się
nierówności, wzrost
biedy i ubóstwa, mogą
zakłócić funkcjonowanie
mechanizmu rynkowego.
1. Wstęp
W ostatnich latach środowisko ekonomistów, polityków o różnej orientacji
ideowej niepokoją widoczne w wielu
oficjalnych statystykach powiększające się nierówności dochodowe w społeczeństwach poszczególnych krajów
(Polska)1 w Unii Europejskiej2 czy na
świecie3. Nierówności ujawniające się
z coraz większą siłą zauważalne są
w różnych przekrojach. Dostrzec je można więc między różnymi grupami zawodowymi, regionami, krajami, kontynentami. Podnoszone są obawy o dalszy
rozwój gospodarczy i społeczny świata4. Proces wzrastających nierówności
ma wiele aspektów. Charakterystyczne
jest jednak to, że zaniepokojenie budzą
nie tylko społeczne, ale również ekonomiczne skutki nierówności. Od wielu
dekad prowadzona jest walka z ubóstwem, nędzą, głodem przez organizacje międzynarodowe (agendy ONZ),
ugrupowania gospodarcze (Unia Euro-

1

2
3

4
5

pejska), bogatsze kraje (Skandynawia)
czy organizacje charytatywne. Wysiłki
na rzecz ograniczenia tych negatywnych zjawisk dla współczesnej cywilizacji są różne, na ogół znacznie mniejsze
niż oczekiwania5.
Problem narastających nierówności
dochodowych ma obecnie oprócz kontekstu społecznego przede wszystkim
znaczenie gospodarcze. Podnoszone
są obawy, że kontynuowanie tego procesu jest zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że zagrożenie
to jest wreszcie zauważalne także przez
przeciwników egalitaryzmu. Jednak
nie sądzę, aby w podejściu liberałów
do nierówności społecznych nastąpiło jakieś istotne przewartościowanie.
Chodzi raczej o to, że powiększające
się nierówności i wzrost ubóstwa mogą
zakłócić funkcjonowanie mechanizmu
rynkowego. W podejściu liberalnym do
gospodarki nie można kwestionować
roli rynku w tworzeniu dobrobytu, w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości. Problem
polega na tym, że skutkiem ubocznym
działania mechanizmu rynkowego są
powiększające się nierówności dochodowe. Jeżeli istotnie tak jest, to racjonalne podejście do tego zjawiska nakazuje
rozpoznanie jego przyczyn tkwiących
w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego oraz jego ewolucji w ostatnich
dekadach.
Ze względu na to, że mechanizm (system) rynkowy jest konstytuowany przez
państwo, które w stosunku do podmiotów działających na rynku spełnia rolę
regulacyjną, nadzorczą, niekiedy interwencyjną, to należy też postawić naturalne pytanie, w jakim stopniu państwo
wykorzystuje swoje prerogatywy.

2. Istota nierówności dochodowych
Przyjrzyjmy się jednak najpierw samej istocie nierówności dochodowych.
Chodzi o to, aby zjawisku temu nadać
właściwą perspektywę, bez narażania się na zarzut na opak rozumianego
egalitaryzmu dochodowego, który jest
– w skrajnej postaci – utopią.
Podstawą egzystencji i rozwoju człowieka jest działalność gospodarcza,
której efekty umożliwiają zaspokojenie
zarówno elementarnych potrzeb życiowych, jak i potrzeb wyższego rzędu.
Człowiek jest jednostką społeczną, żyje
w otoczeniu innych ludzi, a rozwój cywilizacyjny spowodował, że działalność
gospodarcza przez niego prowadzona odbywa się nie tylko w warunkach
przyrodniczych, ale także w środowisku społecznym. Bez względu na to,

A Szukiełojć-Bieńkuńska, Departament Pracy i Warunków Życia, GUS, Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej – podstawowe fakty i dane,
(http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ubostwo_w_Polsce_na_tle_krajow_UE-A.Sz-B.pdf.
Dane statystyczne dotyczące rozkładu dochodów http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics/pl.
G. Krzyminiewska, Nierówności a rozwój społeczny świata (w:) Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red.
G. Wolska, „Studia Ekonomiczne”, Katowice 2013, s. 51–59.
A
 .G. Berg, J.D. Ostry, Warning! Inequality May Be Hazardous to Your Growth, April 8, 2011, http://blog-imfdirect.imf.org/2011/04/08/inequality-and-growth.
J. Sachs, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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czy i w jakim stopniu fakt ten jest postrzegany przez jednostkę, wpływ otoczenia społecznego jest rozstrzygający
dla wyników gospodarczych, statusu
dochodowego czy majątkowego. Pomijając skrajne przypadki (np. żywot
pustelnika), działalność gospodarcza,
nawet jeżeli prowadzona jest przez indywidualną osobę, jest uzależniona od
innych ludzi. Produkowane przez jednego człowieka dobra są z reguły wytwarzane w nadmiarze w stosunku do jego
potrzeb (np. płody rolne), a z kolei innych
potrzeb człowiek nie byłby w stanie zaspokoić, gdyż te inne dobra wytwarzają
inni ludzie. Rodzi to naturalną potrzebę
wymiany dóbr między ludźmi bez względu na to, czy działają oni w pojedynkę,
czy w sposób zorganizowany w ramach przedsiębiorstwa. Wymiana dóbr
dokonuje się na rynku, co oznacza, że
wytworzone dobra stają się towarami,
a ich wymianę ułatwia pieniądz jako uniwersalny towar. W trakcie działalności
gospodarczej powstają dochody podmiotów zaangażowanych w tej działalności. Ich źródłem w ostateczności jest
zawsze praca, chociaż przybiera ona
różne formy. Praca górnika fedrującego
węgiel w gospodarce towarowej na ogół
jest niewystarczająca, gdyż konieczne są także praca np. księgowego dla
rozliczenia kosztów pracy tego górnika,
praca dystrybutora węgla, nadzór nad
bezpieczeństwem pracy górnika itd.
Przykład z górnikiem i węglem jest o tyle
interesujący, że pokazuje proces odrywania się dochodu od jego pierwotnego
źródła. Innymi słowy, do dochodu związanego z pozyskaniem węgla zgłaszają
roszczenia inne podmioty. Wyłania się
stąd ważna kwestia proporcji (udziału)
w dochodzie poszczególnych uczestników wydobycia, dystrybucji i sprzedaży.
Wytworzony dochód może być źródłem
konfliktów, czego wyrazem może być np.
zbyt niska płaca górnika w stosunku do
finalnego dochodu z tego tytułu. Jest to
pierwszy sygnał ostrzegawczy – zalążek
nierówności dochodowych. Sytuacja
komplikuje się, jeżeli na rynku pojawia
się wielu producentów węgla, a panująca konkurencja prowadzi do różnej
jego wyceny, a więc i zrealizowanego
dochodu. Jest to już drugie, ale wcale
nie ostatnie, potencjalne źródło powstawania nierówności dochodowych, na
ich tle konfliktów. Kolejna komplikacja
dotycząca udziału podmiotów w wypracowanych dochodach związana jest ze
spekulacją, praktykami monopolistycznymi, zmowami cenowymi. Rozwinięty
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mechanizm rynkowy prowadzi do sytuacji, w której następuje – w większym lub
mniejszym stopniu – oderwanie towaru
i usługi od ich wytwórcy. Producent jest
coraz bardziej anonimowy, a to oznacza,
że ma ograniczony wpływ na wysokość
korzyści (dochodów) płynących z jego
pracy. Obecnie człowiek gospodarujący jest ledwie dostrzegalnym trybikiem
w skomplikowanym mechanizmie gospodarczym. Sytuacja taka oznacza, że
warunki, na jakich wykonuje pracę, i to,
jak ta praca jest opłacana (dochód), są
najczęściej narzucane. Rodzi to pytanie
o to, czy korzyści dochodowe z wykonywanej pracy są sprawiedliwie rozłożone
między ludzi, czy też powstają jakieś
zaburzenia w relacjach nakład pracy
– dochód, przy uwzględnieniu naturalnej
cechy człowieka, że z poniesionych nakładów chciałby osiągnąć jak największe korzyści. Rozważania te prowadzą
do kolejnej kwestii: motywów działalności gospodarczej człowieka, systemu wartości, którym się kieruje, relacji,
stosunków do innych ludzi. Są to zagadnienia nie tylko ekonomiczne, lecz także
etyczne, psychologiczne itd. Z osiągnięć
teoretycznych warto polecić koncepcje
sprawiedliwości społecznej przedstawione przez wybitnego amerykańskiego
filozofa i myśliciela J. Rawlsa6. W tym
miejscu zarysujemy tylko niektóre kwestie ważne dla próby zrozumienia przyczyn nierówności dochodowych.
3. Dochodowy elitaryzm
czy egalitaryzm?
Zanim przejdziemy do rozważań o nierównościach dochodowych z makroekonomicznej perspektywy, warto jeszcze
nieco uwagi poświęcić nierównościom
dochodowym z punktu widzenia jednostki zaangażowanej w wytwarzanie
dochodu. Punktem wyjścia niech będzie
prowokacyjnie postawione pytanie: elitaryzm czy egalitaryzm dochodowy? Pytanie w sposób świadomy ujęte krańcowo,
gdyż intuicyjnie taką alternatywę trzeba
zakwestionować. Niemniej jednak ważne
jest zrozumienie: dlaczego?
W zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowiek kieruje się instynktem
przeżycia. W rozwiniętych społeczeństwach ekonomiczną aktywność człowieka wiążemy z przedsiębiorczością.
Jest to wielka pozytywna cecha istoty
ludzkiej dążącej do zaspokajania swoich
potrzeb. Przedsiębiorczy człowiek kieruje się zasadami ekonomii, a więc dąży
do osiągania jak największych korzyści
przy danych nakładach lub ponoszenia

najmniejszych nakładów przy spodziewanych (danych) efektach. Respektowanie zasad ekonomii pobudza inwencję,
pomysłowość, przedsiębiorczość człowieka, której celem jest wytwarzanie
towarów jak najlepszych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb. Co więcej,
w warunkach konkurencji towary i usługi
muszą być zaakceptowane przez nabywców. Jest więc oczywiste, że człowiekowi przedsiębiorczemu należy się
udział w dochodzie nie tylko z tytułu
poniesionych nakładów pracy, ale też
stosowna (adekwatna) premia dochodowa za pomysłowość, większy wysiłek
fizyczny czy intelektualny, podejmowane
ryzyko w procesie wytwarzania towarów i usług. Pamiętajmy jednak o tym,
że w procesach wytwarzania towarów
i usług oraz dostarczaniu ostatecznym
ich odbiorcom bierze udział wielu ludzi,
którzy także ponoszą nakłady pracy
i mają ekonomiczne podstawy do udziału w dochodzie. Na tym nie kończą się
trudności natury dochodowej. Powstaje mianowicie pytanie, w jakim stopniu
uczestnicy procesu gospodarczego
powinni korzystać z dobrodziejstwa
wytworzonego dochodu. Kształtowanie tych relacji stanowi jeden z najtrudniejszych wyzwań ekonomii jako nauki.
Kwestia ta ma praktyczne znaczenie dla
polityki dochodowej, abstrahując jeszcze od tego, kto jest podmiotem, a kto
adresatem tej polityki.
Natura ludzi jest zróżnicowana, ludzie różnią się między sobą swoimi talentami, pomysłowością, skłonnością
do wysiłku, do intensywności pracy itd.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak
jest, pozostawmy filozofom, antropologom, psychologom itd. Rzeczywistość
jest taka, że ludzie różnią się między
sobą z natury, a dodatkowo różnice te
mogą być powiększane przez czynniki kulturowe, religijne klimatyczne,
historyczne i inne. W kontekście kryzysu greckiego np. oskarża się tę nację
o lenistwo7. Warunki klimatyczne, podobnie jak i warunki naturalne (jakość
gleb, roślinność, bogactwa naturalne),
mogą istotnie wpływać na aktywność
gospodarczą człowieka, czyli mniejsze
możliwości wytwarzania dóbr – z jednej
strony – a przy stałych elementarnych
potrzebach i możliwościach ich zaspokajania zaś – z drugiej strony.
Zróżnicowana sytuacja człowieka
gospodarującego powoduje, że jego
możliwości udziału w wytwarzaniu dóbr
różnią się, natomiast aspiracje co do poziomu zaspokajania potrzeb mogą być

J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
Ł. Piechowiak, Czy Grecy są leniwym narodem?, „Bankier”, 2 lipca 2015 r., http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-Grecy-sa-leniwym-narodem-7268322.html.
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zbliżone. Innymi słowy istnieje naturalna
różnica między potencjałem tworzenia
dochodu a apetytem na ten dochód,
zaś jego posiadanie jest warunkiem zaspokajania potrzeb, aspiracji życiowych.
Uogólniając, można powiedzieć, że ludzie są równi pod względem potrzeb (na
pewno elementarnych, jak wyżywienie,
ubranie, mieszkanie), a nierówni pod
względem możliwości osiągania odpowiedniego dochodu. Czasami wynika
to z przyczyn naturalnych, czyli predyspozycji, a niekiedy z przyczyn niezależnych (niemożność znalezienia pracy) czy
wreszcie subiektywnych (niechęć do
podejmowania pracy). Wyłania się tutaj
sygnalizowana już kwestia sprawiedliwego podziału dochodu. Możliwe są tutaj do zastosowania różne kryteria. Powoływany wcześniej J. Rawles twierdzi,
że „Wszelkie społeczne wartości – wolności i możliwości, dochód i bogactwo
oraz podstawy szacunku, mają być
równo rozdzielone, chyba że nierówna
dystrybucja jakiejkolwiek spośród tych
wartości jest korzystna dla każdego”8.
Z poglądem tym koresponduje zasada
innego wybitnego ekonomisty i socjologa V. Pareto, zgodnie z którą efektywność (sytuacja dochodowa) danej osoby
czy grupy osób poprawi się, nie pogarszając sytuacji dochodowej innej osoby
czy grupy osób9. Nie podważając tych
poglądów, trzeba jednak podkreślić, że
decydującym kryterium udziału w dochodzie powinna być wydajność pracy,
a więc w jakim stopniu bezpośrednio lub
pośrednio wytwarzany jest ten dochód.
Problem polega jednak na tym – przypomnijmy – że wycena wkładu pracy
w procesie wytwarzania towarów i usług
jest utrudniona nie tylko ze względu na
liczbę uczestników tego procesu, ale też
rozbudowany łańcuch ogniw pośredniczących między producentem a nabywcą, co nie wyklucza również spekulacji
towarami i zagarniania nadzwyczajnej
premii (dochodu).

4. Pracownik – pracodawca – rynek
Z dotychczasowych rozważań wynika, że uczestnictwo człowieka w procesach wytwarzania dóbr i w zaspokajaniu
potrzeb może sprowadzać się do indywidualnej aktywności albo przyjmować
formy zorganizowane. Jest to sprawa
istotna dla rozpatrywanego zagadnienia
tworzenia i podziału dochodów. W komfortowej sytuacji znajdują się indywidualni przedsiębiorcy, gdyż to oni sami
podejmują decyzję o rodzaju podejmo-

wanej działalności oraz o tym, na jakie
cele przeznaczą wypracowany dochód.
Jednak w sytuacji rynkowej ten komfort
jest ograniczony, gdyż podstawowym
warunkiem osiągnięcia dochodu w wyniku poniesionych nakładów (kosztów)
jest pozytywna weryfikacja wytworzonych towarów i usług przez rynek. Komfort dochodowy indywidualnego przedsiębiorcy jest też ograniczony przez
różne zobowiązania względem instytucji, na rzecz których ponoszone są obowiązkowe składki, np. na ubezpieczenia
społeczne, podatki, odsetki od ewentualnie zaciągniętych kredytów itd.
Sytuacja się radykalnie zmienia
w przypadku pracowników najemnych.
Nie ma tutaj większego znaczenia,
czy pracownik najemny jest zatrudniony w malutkim przedsiębiorstwie,
czy w korporacji. Dochód pracownika
z tytułu wykonywanej pracy jest określony przez pracodawcę, który oferuje
warunki pracy i płacy. Relacje między
pracodawcami a pracownikami mogą
kształtować się różnie w zależności
od rodzaju przedsiębiorstwa, sektora,
gałęzi, branży, regionu, kraju. Nie bez
znaczenia są też przygotowanie profesjonalne pracownika, wiek, płeć. W tradycyjnym (dawnym) kapitalizmie mogły
występować niekonfliktowe stosunki
między pracodawcą a pracownikami,
w ramach których właściciel przedsiębiorstwa przyjmował pozycję pryncypała, który rozumie potrzeby dochodowe pracownika i jego rodziny, stara się
sprostać oczekiwaniom pracowników,
dbając również o interesy firmy i jej rozwój. Ze względu na to, że firma działała
w warunkach konkurencji, niewykluczone były sytuacje, w których zatrudniony
w niej pracownik, mając na uwadze jej
rozwój i osiąganie przez nią lepszej pozycji konkurencyjnej, ograniczał oczekiwania (żądania) płacowe, a nawet przejściowo mógł się godzić na zmniejszenie
wynagrodzeń. W ten sposób też miał na
uwadze swoje miejsce pracy. Sytuacja
taka może i obecnie wystąpić w przypadku indywidualnych przedsiębiorców
i małych firm.
Współczesny kapitalizm charakteryzuje się jednak tym, że pracownicy
najemni zatrudniani są w większych
firmach, koncernach, korporacjach ponadnarodowych, co znacznie komplikuje stosunki między pracodawcą a pracownikami w kwestiach płacowych.
Poziom płac, ich relacje między szeregowymi pracownikami a menedżerami

są dyktowane przez pracodawcę. Nie
oznacza to, że poziom tych wynagrodzeń jest oderwany od przesłanek ekonomicznych, czyli wkładu pracownika
w wytwarzany dochód, ale precyzyjne
określenie tego wkładu może być trudne
i może wywoływać konflikty pomiędzy
pracownikami, grupami pracowniczymi
itd.
5. Podział dochodów a instytucje
systemu ekonomicznego
W stosunki dochodowe między podmiotami gospodarującymi wkraczają
państwo i inne instytucje. Motyw, którym kieruje się państwo, jest oczywisty.
Państwo potrzebuje dochodów, aby
mogło spełniać funkcje publiczne i gospodarcze. Przy niezwykle ograniczonych obecnie możliwościach pozyskiwania dochodów z tytułu posiadanego
majątku państwo ingeruje w dochody
pracowników i przedsiębiorstw. Z punktu widzenia rozkładu dochodu w społeczeństwie istotne jednak jest to,
że sposób pozyskiwania dochodów podatkowych i z innych danin publicznych
(np. składki na ubezpieczenia) petryfikuje strukturę dochodów generowanych
przez mechanizm rynkowy, czy też to,
że państwo realizujące cele fiskalne
dokonuje korekty rozkładu dochodów,
powiększając lub pomniejszając nierówności dochodowe. Działalność państwa
w tym zakresie jest silnie uzależniona od
systemu wartości i preferowanej doktryny społecznej10. Najogólniej rzecz biorąc, liczy się to, czy państwo kieruje się
doktryną indywidualizmu gospodarczego i społecznego (model amerykański),
czy doktryną solidaryzmu społecznego albo społecznej gospodarki rynkowej (model skandynawski, niemiecki,
francuski). Zmiana rozkładu dochodów
może być dokonywana zwłaszcza poprzez stosowanie progresywnych skal
w podatkach dochodowych, stosowanie
ulg podatkowych, zwolnień itd. Możliwości wpływania państwa na rozkład
dochodów w społeczeństwie istnieją
także po stronie wydatków publicznych
poprzez regulowanie wynagrodzeń zatrudnionych w sektorze publicznym,
wysokość i strukturę wypłacanych emerytur, rent, zasiłków dla bezrobotnych,
wydatków na opiekę społeczną itd.
W systemie ekonomicznym występują zatem trzy podstawowe kategorie
podmiotów: pracownicy (gospodarstwa domowe), przedsiębiorstwa i państwo. Stosunki dochodowe mają, co już

 . Rawls, op. cit., s. 89.
J
Por. H.S. Rosen, Public Finance, wyd. 3, R.D. Irwin, Burr Ridge, Ill, 1992, s. 44–57.
10
Por. R. Nagaj, Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych (w:) Współczesne problemy ekonomiczne: Polityka państwa a proces globalizacji, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 139, Katowice 2013, s. 248–259.
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wielokrotnie podkreślano, charakter
konfliktowy. Relacje dochodowe pracownicy – pracodawcy są wzmacniane
instytucjami, których celem jest obrona
interesów tych podmiotów. W przypadku
pracowników są to związki zawodowe,
zaś w przypadku przedsiębiorstw różne organizacje pracodawców. Doceniając pożyteczność zarówno jednych, jak
i drugich instytucji (organizacji), które
mają wpływ na relacje dochodowe, trzeba zauważyć, że w przeszłości zdarzało się, iż poszczególne strony konfliktu
dochodowego zyskiwały istotne wsparcie ze strony instytucji wspomagających. W przypadku pracowników były
to związki zawodowe. W kształtowaniu
konfliktowych stosunków dochodowych
między pracownikami a przedsiębiorcami rolę arbitra może i powinno odgrywać
państwo, jakkolwiek zaangażowanie
państwa jest zróżnicowane w zależności
od preferowanej doktryny. Obserwacja
zachowania się wielu rządów w ostatnich
latach prowadzi do wniosku, że państwo
w większym stopniu w sporach płacowych staje po stronie pracodawców.
Rola państwa w kształtowaniu stosunków między pracownikami a pracodawcami polega też na stanowieniu
podstaw prawnych. Chodzi tutaj zwłaszcza o kodeks pracy, kształtowanie minimalnej płacy w gospodarce, obowiązkowe świadczenia na rzecz pracowników
(ubezpieczenia społeczne). Zwracając
uwagę na rolę państwa w oddziaływaniu
na nierówności dochodowe, nie można
nie zauważyć, że na skutek procesów
globalizacyjnych jego możliwości są
ograniczone, gdyż część stosunków dochodowych, stosunków na rynku pracy
itd. jest kształtowana przez międzynarodowe korporacje11.
Według OECD można wyróżnić cztery
główne obszary polityki rządu, w ramach
których może on złagodzić dysproporcje
dochodowe:
1. zwiększenie uczestnictwa kobiet
w życiu gospodarczym: chodzi tutaj
o dodatkowe dochody wnoszone przez
kobiety do gospodarstwa domowego;
2. polityka promowania zatrudnienia,
zarówno rozmiarów, jak i jakości miejsc
pracy;

3. edukacja;
4. system podatkowy i system transferów. Raport OECD wskazuje ten obszar jako szczególnie istotny. Co więcej,
w raporcie zwrócono uwagę na problem
zmniejszającej się progresywności podatków oraz kwestię unikania opodatkowania przez najbogatsze grupy społeczne oraz przedsiębiorstwa12. W 2013 r.
„The Economist” podał jako szacunkową wielkość zmniejszającą dochody
rządów w związku z rajami podatkowymi
na poziomie 20 bln USD. Jednocześnie
autor tej informacji stwierdził, że o cywilizacji pracy mogą mówić tylko ci, którzy
ciesząc się z jej owoców, są przygotowani do uczestniczenia w kosztach13.

6. Współczesny kapitalizm – rynek
– nierówności dochodowe
System kapitalistyczny podlega nieustannie zmianie w różnych jego płaszczyznach. Znajduje to odzwierciedlenie
również w teoriach ekonomicznych,
poczynając od klasycznej ekonomii
zakładającej pełną wolność gospodarczą, doskonałą konkurencję, poprzez
interwencjonizm, dalej – kapitalizm
państwowo-monopolistyczny, następnie – stopniowe odchodzenie do teorii
keynesowskich, czego wyrazem była
prywatyzacja przedsiębiorstw, deregulacja rynków finansowych, i wreszcie – tryumfalny powrót ekonomii pokeynesowskiej wraz z pojawieniem się
kryzysu finansowego i gospodarczego
(2007/2008). Nie ulega wątpliwości, że
kształtująca się pod wpływem różnych
nurtów nauki ekonomii doktryna gospodarcza i społeczna miała wpływ na
rozkład dochodów i powiększające się
nierówności dochodowe. Na negatywne
skutki nadmiernego różnicowania dochodów w społeczeństwie zwracał uwagę o wiele lat wcześniej przed kryzysem
m.in. P. Krugman14. Procesowi narastania nierówności dochodowych sprzyjała
globalizacja nie tylko gospodarki, ale też
rynków finansowych. Nasilanie się konkurencji na skutek globalizacji wywoływało presję na utrzymywanie się płac
na niskim poziomie, wprowadzanie różnych eksperymentów zmierzających do
uelastycznienia warunków zawieranych

umów z pracownikami (krańcowym tego
przykładem w Polsce są tzw. śmieciowe
umowy o pracę).
Do najważniejszych przyczyn powiększających się nierówności dochodowych we współczesnym kapitalizmie
zaliczyć należy:
1) dochodową alienację pracownika
w stosunku do swojego warsztatu (miejsca) pracy. Tradycyjne stosunki między
kapitalistą (pryncypałem) a pracownikiem (podwładnym) są dzisiaj marginesowe. Pracownik ściera się z menedżersko-biurokratyczną machiną, a efekt
jego pracy jest anonimowy. Zanim efekt
ten dotrze do nabywcy, ma nie tylko cały
łańcuch pośredników, ale także – na co
już zwracaliśmy uwagę – jest przedmiotem spekulacji;
2) wzrastającą konkurencję na rynku
pracy, która powoduje uprzywilejowaną pozycję pracodawców. Zjawisko to
jest potęgowane procesami globalizacyjnymi, otwierającymi się rynkami krajowymi, co ułatwia przepływ taniej siły
roboczej, a przedsiębiorcom umożliwia
osiąganie wysokich zysków;
3) słabnąca rola związków zawodowych na skutek procesów globalizacyjnych. Powstawanie dużych korporacji
międzynarodowych utrudnia przeciwstawianie się nadmiernemu wyzyskowi
przez pracodawców;
4) wynikającą z liberalnej doktryny
presję na państwo w celu obniżania podatków oraz redukcji wydatków. Wyrazem tego jest też presja na państwo, aby
zmniejszać podatki dochodowe, ograniczać ich progresję, czego skutkiem
są wzrastające szybko zyski przedsiębiorstw, które wbrew tej doktrynie tylko
po części są inwestowane w gospodarkę, a po części trafiają na rynki finansowe w celach spekulacyjnych. Ograniczenie redystrybucyjnej roli dotyczy
dochodów opodatkowanych zarówno
podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i podatkiem od dochodów osobistych. Zjawisko to można prześledzić
na kształtowaniu się krańcowych stawek podatkowych w Unii Europejskiej,
co przedstawia wykres 1, i na co także
zwracano uwagę w cytowanym raporcie
OECD na temat nierówności.

Więcej na ten temat: A.F. Bocian, Globalizacja, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa. Uwarunkowania instytucjonalne, red. M.G. Woźniak,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 71–90.
12
Przykładem unikania opodatkowania przez międzynarodowe korporacje są amerykańskie koncerny płacące niskie efektywne stawki podatku od
dochodu (CIT). Google Inc. w latach 2007–2010 za pomocą transferu dochodów do rajów podatkowych obniżyło swoje zobowiązania podatkowe o 3,1
mld USD (http://www.bloomberg.com/news/articles/2010-10-21/google-2-4-rate-shows-how-60-billion-u-s-revenue-lost-to-tax-loopholes). Innym przykładem jest koncern Apple, który według szacunków amerykańskich władz podatkowych obniżył swoje zobowiązania podatkowe, tylko w 2012 r., o 9 mld
USD przy wykorzystaniu podobnego mechanizmu co Google (http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-21/apple-ceo-cook-rebuts-9-billiontax-avoidance-claim).
13
„Civilization works only if those who enjoy its benefits are also prepared to pay their share of the costs”, http://www.economist.com/news/leaders/
21571873-how-stop-companies-and-people-dodging-tax-delaware-well-grand-cayman-missing-20.
14
P. Krugman, For Richer. How the permissive capitalism of the boom destroyed American equality, „New York Times Magazine”; October 20, 2002.
11
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Wykres 1. Zmiany marginalnych stawek PIT i CIT w UE-27 w latach 1995–2012

Źródło: Taxation trends in the European Union. Main results, 2014 edition, Eurostat, s. 16 i 29.

5) zmniejszającą się rolę państwa
w ograniczaniu nadmiernych rozpiętości
dochodowych nie tylko poprzez wspomniane łagodzenie progresji podatkowej, ale także poprzez ograniczanie
roli transferów socjalnych. Tymczasem
transfery na rzecz osób o niskich dochodach, bezrobotnych, z tytułu pomocy socjalnej itd. mogłyby te nierówności
dochodowe łagodzić. Problem polega
na tym, że pod presją liberalnej doktryny siła finansowa państwa została osłabiona, a wydatki socjalne są solą w oku
liberałów. Zmniejszające się dochody
państwa, na skutek obniżanych podatków, wymuszają cięcia wydatków. Wiąże się to także z zaleceniami liberałów,
aby bezwzględnie równoważyć budżety
państwowe, co ogranicza rolę państwa
w zakresie łagodzenia nierówności dochodowych. Notabene warto zauważyć, że większość rządów UE i Stanów
Zjednoczonych zignorowała zalecenia, chociaż skutki tego poniosą, jak to
zwykle bywa, podatnicy o najniższych
dochodach. Prowadzona w ten sposób
polityka podatkowa skutkuje nie tylko
osłabianiem siły finansowej państwa,
lecz również wzrostem nierówności dochodowych w społeczeństwach wielu
krajów. Nierówności te są do pewnego
stopnia łagodzone przez wydatki socjalne państwa, ale źródłem ich finansowania są pożyczki (deficyty budżetowe
i dług publiczny), co oznacza przerzu-

15

canie ciężarów podatkowych w przyszłości na anonimowych podatników.
Obserwując dotychczas prowadzoną
politykę podatkową, można postawić
hipotezę, że ciężarami tymi zostaną
obłożeni ludzie o średnim i niskim statusie dochodowym, najpewniej poprzez
wzrost podatków pośrednich;
6) żywiołowy rozwój rynków finansowych, który historycznie rzecz biorąc,
był czynnikiem wspierającym rozwój
realnej gospodarki, ale w ostatnich dekadach na skutek różnych innowacji finansowych, a zwłaszcza ich deregulacji
spowodował, że rynki finansowe rozrosły się do monstrualnych rozmiarów.
Giełda, zamiast pełnić podręcznikową
funkcję efektywnej alokacji zasobów

w gospodarce, jest miejscem spekulacji
na gigantyczną skalę15. O skali finansjalizacji i dynamice światowej gospodarki
świadczą dane zawarte w tabeli 1.
Finansjalizację ułatwiają umiędzynarodowienie i globalizacja rynków finansowych. Czy ma to wpływ na powiększanie się nierówności? Oczywiście tak,
chociaż mechanizm jest bardziej wyrafinowany.
Spekulacja wymaga dochodu, a jego
dodatkowym źródłem mogą być sztywne płace, obniżane podatki, niższe wydatki publiczne. Spekulacja staje się źródłem gigantycznych dochodów i z reguły
prowadzi do kryzysów, których skutki są
przerzucane na uboższe warstwy obywateli, cięcia w wydatkach socjalnych.

Tabela 1. Finansjalizacja gospodarki światowej w latach
1980–2007 (w bln USD)

Lata

Produkt

Aktywa
finansowe

1980

10

12

1990

22

43

2000

32

94

2005

45

142

2007

55

296

Źródło: McKinsey Global Institute.

J.E. Stiglitz, Freefall. Jazda bez trzymanki, Ameryka, wolne rynki, tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.
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Wykres 2. Wzrost światowego PKB, handlu towarami i usługami i przepływów finansowych brutto w latach 1985–2013

Przepływy
finansowe
brutto

Handel
PKB

Źródło: Economic Report of the President, February, 2015, s. 317.

Beneficjentami rynków finansowych
są więc spekulanci, którzy dodatkowo
wykorzystują pokusę nadużycia (moral
hazard), zakładając, że w razie zagrożenia bankructwem z działalnością ratunkową przyjdzie państwo za pomocą
pieniędzy publicznych16. Prowadzi to
do rozkręcania się spirali nieuzasadnionego bogactwa i rozwarstwienia
dochodowego17. Dla oceny skali zjawiska spekulacji finansowych przydatny
jest wykres 2, w którym przedstawione
zostały – dla całego świata – dynamika
PKB, zmiany w handlu towarami i usługami oraz zmiany w dynamice przepływów finansowych.
Z wykresu możemy się zorientować,
w jak szalonym tempie wzrastały przepływy finansowe aż do roku 2007, kiedy
to nastąpił krach na rynkach finansowych, a w ślad za tym w gospodarce
realnej (PKB). Zmiany w PKB nie były tak
gwałtowne, gdyż inna była podstawa tej
wielkości, a ponadto kryzys gospodarczy w niejednakowym stopniu dotknął
różne regiony świata i poszczególne
kraje. Dynamika PKB przedstawiona na
wykresie 2 jest więc wypadkową ujemnych i dodatnich wzrostów tej wielkości.
Na omawianym wykresie ciekawsze jest
to, że stosunkowo szybko po załamaniu
z lat 2007–2008 przepływy finansowe

16
17

18

znowu zaczęły dynamicznie wzrastać
aż do roku 2011, kiedy to na rynkach
finansowych pojawiły się kolejna znaczna niestabilność i podwyższone ryzyko
utraty płynności na rynkach finansowych. Takie przejście do szybkiej ofensywy graczy na rynkach finansowych
rodzi niebezpieczeństwo kolejnego kryzysu finansowego. Są nim zapomnienie
dramatycznych wydarzeń i optymistyczne założenie, że historia się nie powtórzy. Historia kryzysów paradoksalnie
dowodzi, że są to założenia fałszywe;
7) tendencję do utrzymywania niskich
płac, która jest w jakiejś mierze skutkiem
działania i rosnącego w siłę lobby bankowo-finansowego. Niskie płace zmuszają
do zaciągania kredytów w bankach i pożyczek w innych instytucjach finansowych, co jest źródłem zysków multiplikowanych działalnością spekulacyjną.
Zaciąganie kredytów z kolei wymusza
aktywność zawodową, bardziej wydajną pracę, dążenie do osiągania wyższych dochodów, co jest zjawiskiem,
rzecz jasna, pozytywnym. Jednakże
konieczność regulowania zobowiązań
przez dziesięciolecia w przypadku kredytów hipotecznych rodzi obawę przed
utratą pracy, zmusza do przyjmowania
warunków płac oferowanych przez pracodawców. Niemal klinicznym przykła-

dem tego było występujące przez całe
dekady zadłużanie się amerykańskich
gospodarstw domowych.
Według C. Browna rosnące nierówności skutkują większym uzależnieniem
gospodarstw domowych od długu, tak
aby mogły zachować one dany poziom
wydatków. Kilka lat później konsekwencje narastającej bańki długu uwidoczniły się w postaci światowego kryzysu
finansowego18. Oceniając współczesny
mechanizm rynkowy, trzeba wyeksponować, jako przejaw omawianej finansjalizacji gospodarki, dominującą pozycję rynków finansowych. Co więcej,
nie można nie zauważyć faktu, że stosowane praktyki spekulacji na rynkach
finansowych zachęcają do spekulacji
na rynkach towarów i surowców. Wiele
kontrowersji wywołał np. ostatni wzrost
cen żywności na świecie w latach 2006–
2008. O spowodowanie tego zjawiska
posądzony został amerykański bank
inwestycyjny Goldman Sachs, który
wobec załamującego się rynku nieruchomości w USA przerzucił działania
spekulacyjne na rynek płodów rolnych.
Jeżeli pominąć krańcowe oceny, według
których spekulacje tego banku na skutek rosnących cen żywności powiększyły skalę głodu19, to mimo dementi banku
trzeba zauważyć, że zachowania w tej

Więcej na ten temat w: S. Owsiak, Finanse, PWE, Warszawa 2015, s. 352–406.
 . Krugman, The rich are getting richer, and not by their own merits, September 13, 2013, http://www.postbulletin.com/opinion/paul-krugman-the-richP
are-getting-richer-and-not-by/article_edb455d3-f34e-507d-a1eb-52c992617824.html.
C. Brown, Does Income Distribution Matter for Effective Demand? Evidence from the United States, „Review of Political Economy”, 2004, vol. 16,
no 3, s. 291–307.
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materii były – łagodnie rzecz ujmując
– wątpliwe i stały się przedmiotem ostrej
krytyki20.

7. Pomiar i skala nierówności
dochodowych
Punktem wyjścia do badania nierówności dochodowej powinna być zależność między produktywnością i wydajnością pracownika a jego płacami.
prowadzone są analizy w różnych przekrojach, zarówno wewnątrz poszczególnych krajów, jak i porównawcze analizy
między krajami. Pomiar nierówności dochodowych w szerszym ujęciu, a więc
między gospodarstwami domowymi
w różnych przekrojach i w różnej skali,
nie jest łatwy, gdyż w pewnym stopniu jest zawsze subiektywny. Stąd też
w literaturze przedmiotu proponowane
są różne miary do badania biedy, wykluczenia i nierówności21. W badaniach
empirycznych dla analizy nierówności
najczęściej wykorzystywany jest współczynnik nierówności Giniego obliczany
według następującego wzoru:

dynamicznie wzrastać także dochody
podmiotów tworzących PKB. Czy jednak tak było? Aby odpowiedzieć na to
pytanie, posłużymy się wskaźnikiem
Giniego. Diagnozę rozpoczniemy od
status quo, dostępne dane pochodzą
z roku 2012.
Zróżnicowanie dochodowe dla znacznej liczby krajów przedstawia wykres 4.
Na wykresie widoczne są poniekąd
zaskakujące fakty, a mianowicie dwa
z najbogatszych krajów świata – Stany
Zjednoczone i Wielka Brytania – wykazują jedne z najwyższych wskaźników Giniego. Zaskoczenie jest tylko do
pewnego stopnia, gdyż nawet w obiegowych opiniach, w mediach podkreślany jest fakt wielkich kontrastów dochodowych, majątkowych w różnych
przekrojach, w tym w przekroju przestrzennym. Z kolei stosunkowo niskie
wskaźniki Giniego wykazują takie kraje jak Dania, Norwegia, Szwecja czy
Niemcy. Współczynnik Giniego może
w pewnym stopniu być pomocny dla
charakterystyki doktryny ekonomicznej
i społecznej danego kraju, z jednej stro-

ny – amerykańskiej, a z drugiej zaś Europy kontynentalnej, zwłaszcza państw
skandynawskich.
Po zapoznaniu się ze stanem obecnym nierówności dochodowych spróbujemy ustalić, co się z nimi działo
w wymiarze światowym oraz w dłuższym okresie. Posłużą do tego dane
dostępne z różnych źródeł.
Z badań wynika, że w okresie 1990–
2010 wskaźnik Giniego dla krajów należących do OECD wzrósł przeciętnie
z 28% do 31%, czyli że nierówności
dochodowe pogłębiły się o ok. 10%.
Nierówności mierzone indeksem Giniego zaostrzyły się najbardziej (4 p.p.)
w Szwecji, Finlandii, Niemczech, Izraelu, Nowej Zelandii i USA 22. Obecnie
w państwach OECD przeciętnie 10%
najbogatszej części społeczeństwa ma
do dyspozycji 9,6 razy więcej dochodu niż 10% najuboższej części społeczeństwa. Jest to najwyższy poziom
od ponad 30 lat. W latach 80. relacja ta
kształtowała się na poziomie 7:1, w latach 90. – 8:1, a na początku obecnego
stulecia na poziomie 9:1.

Wykres 3. Skumulowane stopy wzrostu (w cenach z 2010 r.)
gdzie:
yi − rozporządzalny dochód ekwiwalentny i − tego gospodarstwa domowego;
y − przeciętny rozporządzalny dochód
ekwiwalentny gospodarstw domowych,
przy czym:

Współczynnik Giniego przyjmuje wartości z przedziału [0;1]. Wartość zerowa
współczynnika oznacza pełną równomierność rozkładu rozporządzalnych
dochodów ekwiwalentnych. W przypadku gdyby wartość współczynnika
Giniego przyjęła wartość 1, oznaczałoby
to przejęcie dochodów wszystkich gospodarstw domowych przez jedno gospodarstwo domowe. Jest to sytuacja
abstrakcyjna, ale im wyższa jest wartość
współczynnika Giniego, tym większe
nierówności dochodowe. Współczynnik
wyrażany jest też w ujęciu procentowym
w przedziale (0;100).
Punktem wyjścia do analizy przyczyn
zwiększania lub zmniejszania się nierówności dochodowych jest ustalenie,
jak w obserwowanym okresie kształtował się wzrost produkcji (PKB). Z wykresu 3 wynika, że gospodarka światowa
w obserwowanym okresie rozwijała się
dynamicznie, co oznacza, że powinny
16

17
18

Źródło: OECD.

Wykres 4. Współczynnik Giniego w wybranych krajach świata w 2012 r.

Źródło: OECD.

 hcą dobrać się do skóry Goldmanowi. Za spekulacje i manipulację, http://wyborcza.biz/Waluty/1,111132,9719523,Chca_dobrac_sie_do_skory_GoldC
manowi__Za_spekulacje.html#ixzz3jdl9ELya.
T. Panek, Ubóstwo i nierówności: dylematy pomiaru, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Ubostwo_i_nierownosci-dylematy_pomiaru.pdf..
Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and How Can Policy Tackle it ? OECD Forum on Tackling Inequality, Paris, 2 may 2011.
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Szacunki OECD wskazują, że wzrost
nierówności dochodowych w okresie od
1985 r. do 2005 r. skutkował zmniejszeniem wzrostu gospodarczego w latach
1990–2010 o 4,7 p.p.23 Głównym czynnikiem sprawczym jest rosnąca przepaść
pomiędzy gospodarstwami domowymi
dysponującymi niskimi rozporządzalnymi dochodami a gospodarstwami o wysokich dochodach. Gospodarstwa o niskich dochodach stanowią około 40%
społeczeństwa.
Zgodnie z raportem OECD grupy
o wysokich dochodach jeszcze przed
kryzysem czerpały wyższe korzyści
z osiągniętego wzrostu gospodarczego.
Według R. Rajana 24 to właśnie rosnące
nierówności były jedną z przyczyn kryzysu. Kryzys pogłębił jeszcze to zjawisko25. R. Rajan zauważa, że to właśnie
na terenach charakteryzujących się niższym poziomem dochodu w USA skutki
kryzysu były większe niż w przypadku
obszarów zamieszkanych przez osoby
o wyższym poziomie dochodu. Dodatkowo także polityka przezwyciężania
kryzysu nie jest obojętna dla rosnących
dysproporcji. W przeprowadzonej analizie J. Frost oraz A. Saiki udowodnili, na
bazie doświadczeń z japońską polityką

luzowania ilościowego (QE), że niekonwencjonalna polityka monetarna może
powodować zwiększenie dysproporcji
dochodowych w społeczeństwie. Rosnące dysproporcje potwierdzają dane
OECD. W przypadku niektórych państw
przekroczyły one historyczne maksyma
(od początku zbierania danych).
Ze względu na największą potęgę gospodarczą świata, jaką są Stany Zjednoczone i ich udział w światowym PKB,
interesujące może być pytanie, jak zmieniał się wskaźnik Giniego w tym kraju.
Z wykresu 5 widać jednoznacznie
wzrastające rozwarstwienie społeczeństwa amerykańskiego. Ze wspomnianych przyczyn można uznać, że kraj
ten wnosi znaczący wkład we wzrost
światowych nierówności dochodowych.
Z wcześniejszych rozważań wiemy, że
państwo może łagodzić nierówności
dochodowe przez politykę podatkową.
W okresie dominującej w tym czasie
doktryny liberalnej stało się przeciwnie,
co tłumaczy kształt linii na wykresie 5.
Charakterystyczne dla doktryny liberalnej były reformy podatkowe przeprowadzone przez Republikanów w Stanach
Zjednoczonych w roku 2001 i 200326.
Przedstawiane przez administrację

G. Busha jako ważne dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa przedsięwzięcie
spowodowało zwiększenie rozwarstwienia społeczeństwa amerykańskiego,
czego dowodem jest współczynnik Giniego, a także inne dane. W wyniku dokonanych w tych latach obniżek stawek
podatkowych przeciętny dochód 20%
najbiedniejszych obywateli zwiększył
się zaledwie o 0,5%, w przypadku klasy
średniej o 2,6 %, zaś dla najbogatszych
Amerykanów stanowiących 1% społeczeństwa aż o 6,7%. Aż 67% korzyści
(zwiększonych dochodów) z tytułu obniżki podatków trafiło do 20% najbogatszych obywateli tego kraju, przy czym aż
26% dochodów z tytułu zmniejszonych
podatków zostało przejęte przez 1% najbogatszych ludzi27. Przykład amerykański jest interesujący także dlatego, gdyż
podejmowane obecnie przez prezydenta B. Obamę próby przywrócenia stawek podatkowych napotkały silny opór
zorientowanych liberalnie polityków.
Badania nad nierównościami dochodowymi były prowadzone przed kryzysem
finansowym. Obserwując zarówno skalę zaangażowania środków publicznych
w ratowanie banków, jak i dokonane
już oraz projektowane ograniczenia

Wykres 5. Współczynnik Giniego dla gospodarstw domowych w USA w latach 1967–2013

Źródło: United States Census Bureau.
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Szacunki dla państw, w przypadku których istnieją długie szeregi czasowe.
 rezes Banku Indii, były główny ekonomista IMF.
P
R. Rajan, Linie uskoku, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012.
Economic Report of the President transmitted to the Congress February 2010, United States Government Printing Office Washington: 2010, p. 151–155.
Ibidem, s. 151.
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wydatków socjalnych, można stwierdzić,
że nierówności te będą się pogłębiały.
Wysokie i wzrastające nierówności
dochodowe w Stanach Zjednoczonych
niepokoją nie tylko ekonomistów28, polityków czy zwykłych Amerykanów, ale
też przedstawicieli amerykańskiej elity twórczej. Znamienna jest tu opinia
wybitnego amerykańskiego reżysera
i aktora wnikliwego obserwatora życia
Woody’ego Allena 29.
Na wykresie 6 przedstawiony został
współczynnik Giniego w wybranych krajach Unii Europejskiej.
Celem tego wykresu jest zwrócenie
uwagi na wpływ kryzysu finansowego
na kształtowanie się nierówności. Okazuje się, że w dwóch krajach, w których
– nie licząc Grecji – kryzys gospodarczy
i finansowy, w tym w finansach publicznych, był głęboki, spadkowa tendencja
do ograniczania rozpiętości dochodowych została odwrócona. Z kolei w takich krajach jak Polska i Belgia, na które
wpływ kryzysu był stosunkowo niewielki, utrzymała się spadkowa tendencja
nierówności dochodowych. W przy-

padku Polski spadek ten jest wyraźny,
co może być pewnym zaskoczeniem
wobec obiegowej opinii o powiększających się rozpiętościach dochodowych.
Mogły tutaj odegrać znaczną rolę dwie
przyczyny: 1) transfery z Unii Europejskiej, które zasilały gospodarstwa rolne, 2) wysoka emigracja zarobkowa
skutkująca transferem dochodów emigrantów do kraju.
Inaczej przedstawiała się sprawa ze
zmianą rozkładu dochodu w okresie
kryzysu w przypadku Irlandii. Z badań
empirycznych przeprowadzonych przez
B. Nolana, B. Maitre, S. Voitchovsky wynika, w okresie boomu poziom nierówności dochodowych w tym kraju był stabilny. Natomiast w pierwszym stadium
kryzysu w 2009 r. w sposób silniejszy
uderzył on w grupy bardziej zamożne
(spadek dochodów z kapitału). Jednak
już w 2010 r. wskaźniki nierówności dochodowych gwałtownie wzrosły30.
Jednym z ważnych czynników kształtujących poziom i wzrost nierówności
jest bezrobocie. Zwiększyło się ono radykalnie w okresie kryzysu w całej Unii

Europejskiej, jednak w sposób istotnie
różny w poszczególnych krajach, co
przedstawia wykres 7.
Zwraca uwagę przypadek Hiszpanii,
w której bezrobocie było bardzo wysokie wśród młodych na początku pierwszej dekady tego stulecia. W latach następnych zaczęło gwałtownie spadać,
co można wiązać z istotnym napływem
środków finansowych z Unii Europejskiej. Hiszpania przed przystąpieniem
Polski do UE była na pierwszym miejscu
pod względem wykorzystania dostępnych dla tego kraju środków. Obecnie
spotyka się oceny, że środki te nie zostały wykorzystane optymalnie, zwłaszcza nadmierne wydatki na infrastrukturę,
która jest wykorzystana w niewystarczającym stopniu31. Hiszpania należy też
do krajów, które w Europie kryzys finansowy i gospodarczy dotknął w znacznym stopniu, nie licząc Grecji. Po roku
2007 w obu tych krajach, czyli w Grecji
i Hiszpanii, bezrobocie wśród młodych
radykalnie rosło i nadal utrzymuje się na
katastrofalnym poziomie. Zwraca uwagę, że w niemal całym okresie kryzysu

Wykres 6. Współczynnik Giniego w wybranych krajach Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat.
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 .W. Frank na podstawie analizy danych dotyczących Stanów Zjednoczonych w okresie 1945–2004 zwraca uwagę na znaczący wzrost nierówności
M
w latach 80. i 90. Autor ten wskazuje, że pomiędzy nierównościami a wzrostem istnieje długookresowa pozytywna zależność (Inequality and growth in
the United States: Evidence from a new state-level panel of income inequality measures; Economic Inquiry, vol. 47, issue 1, s. 55–68).
W udzielonym ostatnio wywiadzie (11 sierpnia 2015 r.) Woody Allen mówił: „Obecnie w Nowym Jorku prawie w ogóle nie ma klasy średniej. Są tylko albo
ludzie bajecznie bogaci, albo tacy, którym coraz trudniej powiązać koniec z końcem. Te nierówności pogłębiają się coraz bardziej. To mnie wyjątkowo
smuci. Uważam, że powrót klasy średniej byłby bardzo korzystny dla miasta. Inaczej pozostanie w nim garstka milionerów i cała masa ludzi, którzy
nie mają za co żyć”, http://film.wp.pl/id,152961,title,Woody-Allen-Wciaz-jestem-tym-samym-nieefektownym-nudziarzem-co-kiedys-WYWIAD,wiadom
osc.html?ticaid=115747.
B. Nolan, B. Maitre, S. Voitchovsky, C. Whelan, Inequality and poverty in boom and bust: Ireland as a case study, GINI Discussion Paper 70, October
2012.
W grudniu 2014 r. Polskie Radio podało, za dziennikiem „Expansión”, że Hiszpania jest największym marnotrawcą unijnej pomocy przeznaczonej na
budowę lotnisk. Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Obrachunkowy kontrolujący finanse UE; http://www.polskieradio.pl/9/540/Artykul/1319723,Odlatujace-fundusze-czyli-unijne-marnotrawstwo-w-Hiszpanii.
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Wykres 7. Bezrobocie wśród ludzi młodych w wybranych krajach w okresie 1995–2014 na tle UE-15

Źródło: Eurostat.

pod tym względem duży sukces zanotowały Niemcy, gdyż bezrobocie wśród
młodych zaczęło spadać, i to znacznie.
Niewielki spadek bezrobocia w tej grupie w ostatnich latach wystąpił w całej
UE-15 oraz w naszym kraju.
Warto też zauważyć, że z punktu widzenia wpływu kryzysu na rozkład dochodów w społeczeństwie ważne są
ustalenia zawarte w przywołanym raporcie OECD. Otóż stwierdza się tam,
że w połowie lat 80. to osoby będące
na emeryturze były najbardziej narażone na ubóstwo, a obecnie jako osoby
zagrożone tym zjawiskiem wskazuje
się osoby młode oraz rodziny z dziećmi. Dlatego ważnym dla prowadzących
politykę gospodarczą wskaźnikiem ekonomicznym powinna być skala występowania bezrobocia wśród ludzi młodych. P. Krugman za L. Kahn zauważa
ponadto, że osoby wchodzące na rynek
pracy w okresie kryzysu uzyskują niższą
wydajność przez cały czas aktywności
zawodowej (nie tylko przez kilka pierwszych lat po kryzysie)32.
Dla pełniejszego obrazu rozkładu
nierówności w wybranych krajach Unii
Europejskiej, a zarazem przy zwróceniu uwagi na fakt, jak różne mogą być
wyniki badanego zjawiska w zależności
od przyjętej miary, na wykresie 7 przed-

32
33
34
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stawiona została relacja przeciętnych
dochodów najbogatszych obywateli do
przeciętnych dochodów najbiedniejszych obywateli w danym kraju (S90/
S10). Im wyższa wartość S90/S10, tym
coraz większe są dysproporcje pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi.
Pewnym zaskoczeniem, ale niezupełnym, jest wzrost tego wskaźnika w Grecji po roku 2009 i spadek dopiero w roku
2014. Zaskoczenie jest o tyle mniejsze,
że wedle panującej opinii kryzys grecki
najbardziej dotknął ludzi biednych, czyli
większość społeczeństwa, a ze środków
pomocowych korzystali w największym
stopniu ludzie zamożni33. Tymczasem
ogólny wskaźnik dla Grecji w 2014 r.
nie był istotnie wysoki i wynosił 34,5%,
a więc był na poziomie zbliżonym jak
w 2007 r. – 34,3% (Eurostat). Podobna
sytuacja występowała we Włoszech.
W warunkach kryzysu wzrastała też relacja między zamożnymi a ubogimi Brytyjczykami. Na tym tle znowu korzystnie
wypada Polska. Przy badaniu rozkładu dochodów wskaźnikiem S80/S20
obserwowane jest zmniejszenie dysproporcji dochodowych we Włoszech
i w Grecji, chociaż nadal są wysokie,
gdyż oscylują wokół siedmiokrotności,
w Wielkiej Brytanii relacja jest 4,5-krotna. Wzrastają natomiast dysproporcje

w Niemczech, w których przeciętne dochody osób z najniższego kwintyla są
pięciokrotnie wyższe od przeciętnych
dochodów osób z najwyższego kwintyla. Podobnie w Polsce, gdzie relacja
między przeciętnymi skrajnymi decylami wynosi ok. 7 wobec 5,6 w 2006 r.
(OECD). Jeżeli chodzi o Polskę, to
w świetle badań GUS i Eurostatu kraj
nasz nie wypada korzystnie pod względem zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym34.
8. Ekonomiczne skutki wzrastających
nierówności dochodowych w świetle
literatury i badań empirycznych
Spróbujmy teraz zrozumieć ekonomiczne skutki nierówności w ogóle, jak
też sytuację, w której one rosną. Punktem wyjścia do rozważań jest stwierdzenie, że dochody stanowią, o czym
już wspominaliśmy, środek do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Dochody krążą
w gospodarce, umożliwiając krążenie
zasobów pracy i kapitału. Dochody,
którymi dysponują pracownicy (gospodarstwa domowe), są istotne nie tylko
dla nich, lecz także dla przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa, aby mogły osiągnąć
swój cel, czyli dochód właśnie, muszą
sprzedać wytworzone towary i usługi,
czyli ich podaż musi spotkać się popy-

 2 P. Krugman, Zakończcie ten kryzys!, wyd. One Press, Warszawa 2013, s. 19.
3
T. Bielecki, Nierówności społeczne eskalują konflikty, „Gazeta Wyborcza”, 21 stycznia 2014 r.
Więcej na ten temat: Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej –podstawowe fakty i dane, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2011.pdf oraz http://www.eapn.org.pl/expert/files/Ubostwo_w_Polsce_na_tle_krajow_UE-A.Sz-B.pdf
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Wykres 8. Rozkład dochodów metodą S90/S10 w wybranych krajach Unii Europejskiej

Źródło: Baza OECD.

tem. A popyt ten jest kształtowany przez
poziom i strukturę dochodów. Determinacja przedsiębiorców do ograniczania
płac i maksymalizacji zysków może doprowadzić do pułapki, w której wyprodukowane towary i usługi nie zostaną
sprzedane. Na tym nie kończy się problem z rolą dochodu w procesach krążenia zasobów w gospodarce. Z empirii
wiadomo, że tylko pewna cześć dochodów kierowana jest na zakup towarów
i usług, pozostała cześć jest akumulowana i przeznaczana w oszczędności
pieniężne w różnej postaci. Decyzje
o proporcjach podziału oszczędności
na część poświęconą na zakup towarów i usług oraz na część przeznaczoną
na oszczędności pieniężne jest sprawą
indywidualną, zależy od preferencji jednostki. Niemniej jednak podstawowa
przesłanka takich decyzji leży w poziomie (wielkości) osiąganego dochodu.
Można przyjąć, że dolną granicę popytu
na dobra i usługi wyznaczają podstawowe potrzeby życiowe człowieka. Analizy
empiryczne dotyczące wykorzystania
dochodu przez ludzi wskazują na jego
krańcową użyteczność, co oznacza, że
w miarę wzrostu dochodu jego krańco-

wa użyteczność dla właściciela maleje.
Jest to tzw. prawo malejącej użyteczności dochodu35. Może to oznaczać, że
wraz ze wzrostem dochodu coraz mniejsza jego cześć przeznaczana jest na dobra podstawowe, a większa na dobra
luksusowe, względnie na oszczędności.
Ta indywidualna perspektywa alokacji
dochodu ma jednak również znaczenie
makroekonomiczne. Dla całej gospodarki ważny jest łączny (zagregowany)
popyt. Rozwarstwienie dochodowe ma
więc wpływ na kształtowanie się efektywnego popytu łącznego.
O wpływie nierówności dochodowych
na poziom zagregowanego popytu pisał już J.M. Keynes. Zwraca on uwagę,
że polityka fiskalna ukierunkowana na
niwelowanie nierówności wpływa na
skłonność do konsumpcji36. Podobne
stanowisko zajął M. Kalecki, który pisał, że skłonność do oszczędzania jest
różna w przypadku rentierów i osób
osiągających dochód z pracy37. S. Pressman z kolei podkreśla, że uznanie istnienia wpływu zależności funkcjonalnej
dystrybucji dochodu na zagregowaną
konsumpcję jest charakterystyczną
cechą szkoły Cambridge38. Poglądy te

potwierdzają badania empiryczne przeprowadzone przez L. Carvalho oraz
A. Rezai, z których wynika, że skłonność
do oszczędzania jest znacząco wyższa
wśród osób osiągających wyższy dochód w porównaniu z tymi o niższym
dochodzie39. Autorzy, w oparciu o model neo-Kaleckiego, przedstawili również dowody, że bardziej równomierna
dystrybucja dochodu prowadzi do wyższego poziomu produktu w gospodarce.
Do podobnych wniosków doszedł także
C. Brown, który stwierdził, iż rosnącym
nierównościom (mierzonym indeksem
Theila) towarzyszy spadek zagregowanej konsumpcji40. R.M. Blank wskazuje na fakt, że wzrastające nierówności
skutkują zmniejszeniem ekonomicznej
mobilności społeczeństwa41. Wnioski
podobne wysnuł F. Cingano42.
Ze względu na to, że różne kraje znajdują się na różnym poziomie rozwoju, za
wielce interesujące trzeba uznać wyniki
badań, które przedstawili S. Lin, H. Huang, D. Kim, C. Yeh. Autorzy wskazują,
iż charakter relacji między nierównościami a wzrostem gospodarczym zależy od
wyjściowego poziomu rozwoju gospodarczego danego państwa. W państwach

 or. P.A. Samuelson, N.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 458–249. Prawo to jest przedmiotem kontrowersji
P
wśród ekonomistów Por. np. M. Friedman, L.J. Savage, The Utility Analysis Of Choices Involving Risk, „The Journal of Political Economy” 1984, No 4,
s. 279–304.
36
J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 95.
37
M. Kalecki, (1942), Theory of Profits, ”The Economic Journal”, 52 (206– 207), s. 258–267.
38
S. Pressman, (1997), Consumption, income distribution, and taxes: Keynes’ fiscal policy, „Journal of Income Distribution”, 7, pp. 29–44.
39
L. Carvalho, A. Rezai, Personal Income Inequality and aggregate demand, Department of Economics – FEA/USP, “Working Paper Series”. No 2014-23,
s. 1–21.
40
C. Brown, (2004), Does Income Distribution Matter for Effective Demand? Evidence from the United States, “Review of Political Economy”, vol. 16,
No 3, s. 291–307.
41
R.M. Blank, Changing inequity, University of California Press, Berkley, 2011.
42
F. Cingano, Trends in income inequality and its impact on economic growth, OECD Social, „Employment and Migration Working Papers”, 2014,
No 163, OECD Publishing.
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o wysokim dochodzie zależność ta ma
charakter dodatni, w przypadku państw
o niskim dochodzie ma charakter ujemny.
W takim przypadku polityka państwa polegająca na redystrybucji dochodu w społeczeństwie jest usprawiedliwiona, gdyż
pomaga osiągać wyższe stadia rozwoju
społeczno-gospodarczego43.
Według OECD wpływ wzrastających
nierówności dochodowych na obniżenie
wzrostu gospodarczego polega na zmniejszonych inwestycjach w kapitał ludzki, co
przejawia się w ograniczeniu dostępu do
edukacji w przypadku niskich grup dochodowych. W rezultacie gospodarka
traci potencjał oraz zmniejsza się mobilność pracy żywej. Z kolei tzw. elastyczne
formy zatrudnienia (non-standard work)
mogą skutkować zwiększeniem nierówności (gospodarstwa domowe, których
dochód pochodzi głównie z tego rodzaju
źródeł, posiadają znacznie wyższy poziom
wskaźnika ubóstwa – przeciętnie o 22%).
W badaniach rozróżnia się też wpływ
nierównomiernego rozkładu bogactwa
i rozkładu dochodów na wzrost gospodarczy. Koncentracja bogactwa wpływa
niekorzystnie na inwestycje (bogactwo
jest znacznie bardziej skoncentrowane niż
dochód: przeciętnie 10% najbogatszych
gospodarstw posiada 50% całkowitego
bogactwa, 40% najmniej zarabiających
posiada zaledwie 3%)44.

Konkluzje
W konkluzji rozważań można stwierdzić,
że zarówno w teorii ekonomii, w różnych
jej nurtach, ścierają się dwa stanowiska,
które sprowadzają się do dwóch zasadniczych pytań: 1) czy akceptować negatywne skutki funkcjonowania mechanizmu
rynkowego, które mają przejściowy charakter, co oznaczałoby, że w długim okresie rynek może samoczynnie alokować
efektywnie zasoby w gospodarce i zapewnić dobrobyt społeczeństwu?, 2) czy
nieprzerwane pasmo kryzysów gospodarczych, finansowych, bankowych, których
skutkiem jest właśnie nieefektywne alokowanie zasobów w gospodarce, ich marnotrawienie, powiększanie nierówności
dochodowej społeczeństwa, istniejącego
permanentnie obszaru nędzy (ubóstwa),
nie stanowi wystarczającego argumentu
na rzecz regulacji mechanizmu rynkowego, poddania go lepszej kontroli i nadzorowi ze strony państwa? Przedstawione

tutaj rozważania i odesłania do literatury
przedmiotu wskazują jednoznacznie to
drugie podejście. W dzisiejszej percepcji
społeczeństwa i ekonomistów kryzysy
kojarzą się z Wielką Depresją z lat 1929–
1933 oraz z ostatnim kryzysem, który zaczął ogarniać świat w latach 2007–2008,
a którego skutki są bolesne i odczuwane
nadal. W literaturze podkreśla się, że kryzysy gospodarcze i finansowe są trwałym
elementem gospodarki kapitalistycznej45.
Wyniki badań ekonomistów amerykańskich dowodzą, że w latach 1800–2006
w gospodarce światowej miało miejsce około 400 epizodów kryzysowych.
Charakterystyczne jednak jest, że o ile
w latach 1800–1946, kiedy to wystąpiło
169 kryzysów, przeciętny (mediana) czas
trwania kryzysu wynosił 3 lata, o tyle
w latach 1946–2006, w których wystąpiło 127 kryzysów, czas trwania przeciętna
(mediana) wynosił już 6 lat46.
Kryzysy najczęściej rozpoczynają się
od sfery finansowej, a nadmierny rozrost
sektora finansowego w stosunku do sektora realnego47 potęguje niebezpieczeństwo wystąpienia tych negatywnych zjawisk. Obrońcy, a właściwie nadal mocne
światowe lobby finansowe, starają się
pomniejszać znaczenie istotnego faktu,
a mianowicie, że współczesny mechanizm rynkowy jest nową jakością, jest
inny od kapitalizmu tradycyjnego, na co
wskazywano w tym artykule. Tę nową
i niebezpieczną dla społeczeństwa i gospodarki nową fazę rozwoju kapitalizmu
przedstawił w sposób nad wyraz klarowny T. Piketty48. Bez większej roli państwa,
zarówno o charakterze regulacyjnym,
nadzorczym, jak i interwencyjnej, występowanie kolejnych kryzysów finansowych i gospodarczych jest niemal
sprawą pewną. Rangę tego problemu
doceniła Unia Europejska, podejmując wiele kroków w celu minimalizowania tego ryzyka, czego przykładem jest
zbudowanie zintegrowanego systemu
nadzoru w strefie euro, powstanie unii
bankowej, wprowadzenie instytucji i procedur monitorujących ryzyko systemowe
(rynkowe) dla całej UE, jak też poszczególnych państw. Aktywność wykazuje
wreszcie międzynarodowa instytucja,
jaką jest Bazylejski Komitet Nadzoru
Bankowego, który zaostrza wymogi kapitałowe dla banków (Bazylea III).

Środowiska akademickie stoją przed
ważnym wyzwaniem edukacyjnym. Chodzi o ograniczenie bezkrytycznego podejścia do funkcjonowania mechanizmu
rynkowego, pieniądza. maksymalizowania zysku (dochodu). Nie ulega kwestii, że
większość kryzysów finansowych i gospodarczych wynikała z zachłanności,
egoizmu, nieuczciwych praktyk osób i instytucji. Wymaga to zmiany stereotypów
o systemie kapitalistycznym, w którym
bogacenie się za wszelką cenę jest traktowane jako cnota, wyraz największego sukcesu. Wyzwanie to nie jest łatwe,
na co wskazuje wielu autorów49, jednak
kontynuowanie dotychczasowego podejścia do dochodu, pieniądza nie wróży
nic dobrego społeczeństwom50. Na konieczność przewartościowania poglądów
w relacji miedzy rynkiem a państwem (regulacją) zwracają uwagę nie tylko nobliści, tacy jak J.S. Stiglitz czy P. Krugman,
ale także polscy ekonomiści51.
Przestawiony w sposób skrótowy problem przyczyn i skutków nierówności
dochodowych w społeczeństwie nie ma
na celu dyskredytowania mechanizmu
rynkowego. Byłoby to absurdalne, gdyż
cywilizacja ekonomiczna nie wykształciła innego lepszego sposobu organizacji
i ekonomicznej aktywności człowieka.
Oznaczałoby to zabicie ducha przedsiębiorczości, innowacyjności, postępu we
wszystkich dziedzinach. Podobnie jest
z kategorią pieniądza i dochodu, których
istnienie i funkcjonowanie leżą u źródła dobrobytu, rozwoju gospodarczego
świata. Chodzi o to, aby ograniczyć do
minimum niesprawności mechanizmu
rynkowego, mitygowanie przez państwo
przepisami apetytu na szybkie nieuzasadnione pracą zyski, ograniczanie
zakresu spekulacji, propagowanie postaw prospołecznych, dyskredytowanie
postaw egoistycznych. Nie są to zadania łatwe, ale nie oznacza to, że działań
w tym kierunku nie należy podejmować.
Bierność w tym zakresie oznaczać może
zagrożenia dla wzrostu gospodarczego
i równomiernego rozwoju społecznego,
a więc takiego, w którym beneficjentami wzrostu będą także osoby o niższych
obecnie dochodach, a rozpiętości dochodowe będą do przyjęcia przez obywateli jako ekonomicznie i społecznie
akceptowalne.
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Równiej.

Co właściwie zrobił Piketty?
Z prof. Elżbietą mączyńską rozmawia
grzegorz sroczyński
Prof. Elżbieta Mączyńska – prezeska
Polskiego Towarzystwa Ekonomicz
nego. Związana ze Szkołą Główną Handlową. Jest współautorką pozapartyjnego projektu „Reforma kulturowa”.
Grzegorz sroczyński: Skąd taki szum?
Elżbieta
Mączyńska:
Wybuchło.
Książka trafiła w coś, co wisiało w powietrzu. Wielką recenzję dał „The Economist”, wszystkie media zaczęły się
zajmować problemem nierówności.
Thomas Piketty – nieznany szerzej naukowiec – z dnia na dzień został celebrytą, a brukowce wyśledziły, że miał
kochankę.
„Kapitał w XXI wieku” to przecież so
lidna praca naukowa.
– Cegła. 800 stron. Ale napisana przejrzyście, nie trzeba być ekonomistą, żeby
zrozumieć. Na Zachodzie sprzedano pół
miliona egzemplarzy. Co prawda „Kapitał...” kupuje się głównie ze snobizmu,
użytkownicy wersji elektronicznej docierają przeciętnie do 18. strony. To najbardziej nieczytany bestseller w historii.
Co właściwie zrobił Piketty?
– To, czego innym dotąd się nie udało
lub nie chciało zrobić. Razem z zespołem spędził kilka lat w archiwach całego
świata. Badał wykazy majątkowe, sprawy
spadkowe i rejestry podatkowe z ostatnich trzech wieków. Zgromadził dane z 50
krajów i policzył, jak kształtują się dochody z kapitału oraz dochody z pracy.
I?
– Nierówności systematycznie rosną.
Nie wiedzieliście tego?
– Wiadomo było, że coś jest nie tak,
ale Piketty dostarczył dowodów. Postawił tezę, że wzrost nierówności to
nieodłączna cecha obecnego systemu
ekonomicznego. Powszechne odczucie
społeczeństw, że rozkład bogactwa stał
się skrajnie niesprawiedliwy, dzięki tej
książce weszło do poważnej debaty.
Przestało
jak populizm.

być

traktowane

– Piketty ułożył prosty wzór: R>G.
Są już nawet T-shirty z takim nadrukiem.
Co oznacza ten wzór?
– Dochody z kapitału (R) są wyższe od
wzrostu gospodarczego (G). Mam objaśnić, jak to działa? To może być przydługi wykład.
Objaśnić.
– Wzrost gospodarczy wyrażamy
obecnie wskaźnikiem PKB. Jest to
wartość nowo wytworzonych towarów
i usług w ciągu całego roku. Żeby policzyć PKB na przykład Polski, powinno się dodać wartość każdego towaru
i usługi, odjąć zużyte materiały, oszacować robociznę...
Fabryka wyprodukowała tysiąc pra
lek, które sprzedała za milion zło
tych. To się liczy do naszego PKB?
– Liczy, ale nie tak prosto. Od wartości pralek trzeba odjąć na przykład
wartość zamontowanych w nich bębnów, które wytłoczono wcześniej, leżały
w magazynie i zostały policzone do PKB
w poprzednim roku. Silniki ściągnięto
z Węgier, więc liczą się do węgierskiego
PKB, śrubki z Chin... Można tak rachować w nieskończoność. Pomiar PKB
jest trudny, istnieją różne metody, ale
według jednej z nich – w uproszczeniu
– wystarczy znać dwie wartości: zyski
właścicieli kapitału i płace pracowników. Sumuje się zyski z kapitału, czyli
to, co zarobili właściciele fabryk, oraz
wszystkie płace i w ten sposób szacuje
się PKB. Piketty przyglądał się składnikom tego równania na przestrzeni
trzech ostatnich stuleci.
I?
– R>G. Raz ustanowiony kapitał powiększa się szybciej niż gospodarka. Jeśli PKB rośnie na przykład o 3 proc., to
stopa zwrotu z kapitału wynosi 5 proc.
Zawsze więcej. Oczywiście jeden kapitalista zyska, drugi zbankrutuje, ale
chodzi o średnią. Wyliczenia Piketty’ego
pokazują również, że zyski z kapitału ro-

sną szybciej niż płace. To powoduje dalsze narastanie nierówności, rozziew się
powiększa w tempie geometrycznym.
Właściciele kapitału to przecież garstka
w porównaniu z rzeszą ludzi utrzymujących się z pracy najemnej. W nieliczne ręce trafia coraz większe bogactwo.
Ekonomista polskiego pochodzenia
Ignacy Sachs wymyślił metaforę kielicha wstydu ( prof. Mączyńska rysuje na
kartce coś, co przypomina kielich) – aż
tyle spijają najbogatsi, a ta resztka, która
zostaje w nóżce...
Nie. Prosiłbym, żebyśmy unikali ar
gumentów moralnych, kielichów
wstydu itd. Być może działają na
Zachodzie, ale w Polsce, kraju zbu
dowanym przez ludzi dawnej Soli
darności, wszystko, co wiąże się ze
sprawiedliwością społeczną, budzi
wesołość.
– To będę uzasadniać tylko ekono
micznie.
Cyferkami najlepiej, to u nas trafia.
– Piketty pokazuje, że poziom nierówności może wkrótce osiągnąć wartości
krytyczne. „Kapitał...” przeczytały uważ33
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nie elity finansowe i się przestraszyły.
W maju 2014 roku, po ukazaniu się książki, możni tego świata spotkali się w Londynie. Szefowa MFW Christine Lagarde
podsumowała: „Zaledwie 85 osób, które
zmieściłyby się w londyńskim autobusie, zarządza dziś takim bogactwem
jak biedna połowa ludzkości. Nie może
być tak dalej”. Szefowa Fed Janet Yellen
powtarza, że nierówności dochodowe
w USA są najwyższe od stu lat. Do jednego procentu najbogatszych Amerykanów trafia aż 24 proc. PKB. W latach 60.
to było 10 procent.
Zwykły człowiek powie: „Od zawsze
to wiedziałem”. Bogaci się bogacą.
Czym się emocjonować?
– Skalą. Nierówności były, będą i mają
być. Nie ma w tym nic odkrywczego. Zasługą Piketty’ego jest to, że policzył, jak
rozkłada się bogactwo, i wskazał logiczne następstwa.
Jakie?
– Co jest celem gospodarki rynkowej?
Wyprodukowanie dóbr i dostarczenie
tych dóbr ludziom, którzy ich potrzebują, sprzedanie. Wtedy interes się kręci.
Dziś głównym problemem krajów rozwiniętych jest nadprodukcja. Węgierski
ekonomista János Kornai w latach 70.
wymyślił słynne określenie „gospodarka
niedoboru”, którym podsumował realny
socjalizm. Teraz znalazł równie trafne
określenie kłopotów współczesnego kapitalizmu – „gospodarka nadmiaru”.
Bo ludzie nie mają za co kupować
tego nadmiaru?
– Im większe są nierówności dochodowe, tym większa rzesza tych, którzy
mało kupują. Powstaje coś, co nazywamy barierą popytu. Ale bogaci też mają
ogromny problem.
Jaki?
– Niech pan spojrzy na swój telefon. Każdy nowy model daje więcej możliwości
za podobną kwotę, bo przecież telefony
nie drożeją. Mają coraz większą pamięć,
robią zdjęcia o wyższej rozdzielczości,
szybciej ściągają dane itd. Tak samo
mają kapitaliści z maszynami i technologiami. Za tę samą kwotę kapitału mogą
kupić coraz więcej potencjału wytwórczego. Jeśli więc R jest większe od G,
to w ich ręce trafia coraz więcej pieniędzy, za które – z technicznego punktu
widzenia – mogliby produkcję podwoić
albo nawet potroić. Ale kupić nie ma
kto. Ludzie nie mogą zwiększać konsumpcji w takim samym tempie, w jakim
następują przyrosty produkcji. Pojawia
się luka popytowa, właściwie przepaść.
Wpadamy w coś, co w teorii ekonomii
jest nazywane pułapką płynności.
34

Czyli?
– Inwestorzy mają pieniądze, ale nie
chcą inwestować.
Trzymają?
– Między innymi z tego powodu narasta spekulacja finansowa. Jeśli brakuje
bodźca do inwestowania w realną gospodarkę, to te kapitały muszą znaleźć
gdzieś ujście. No i mamy handel wysokiej częstotliwości, spekulacje walutowe,
huśtanie rynkami surowców...
Albo wydawanie na prywatne odrzu
towce.
– To jeszcze nie byłoby takie złe. Odrzutowiec trzeba wyprodukować, to realna gospodarka. Skoro jednak R>G, to
z czasem góra pieniędzy tak rośnie, że
po prostu nie da się jej wydać. Po przekroczeniu pewnego progu zamożności
pojawia się zjawisko, które nazywamy
malejącą krańcową użytecznością pieniądza. Biedny, gdy dostanie dodatkowy
grosz, od razu idzie do sklepu, a bogaty
nawet nie zauważy, że mu coś przybyło.
Ile można zjeść kawioru? Ile jachtów kupić? Dwa, pięć? Ale nie 300! Gdyby podział dochodów był bardziej równy – albo
bardziej sprawiedliwy, mówiąc językiem,
którego mamy unikać – efekt dla gospodarki byłby całkiem inny.
Bo?
– Powiedzmy, że ja, pan i trzy inne
osoby zarabiamy razem milion złotych
rocznie. Ale ja mam 900 tys., a pan i pozostałe trzy osoby po 25 tys. Ja – mając
co roku tak dużą sumę – wcale nie ruszam z pieniędzmi na rynek. Część ulokuję w zagranicznych funduszach spekulacyjnych, część odłożę, może nawet
opłaci mi się tzw. optymalizacja w raju
podatkowym. Pozostałe osoby – zarabiając po 25 tys. rocznie – ledwo wiążą
koniec z końcem, więc kupią tylko to, co
najpilniejsze do przeżycia. Teraz podzielmy ten milion inaczej, czyli równiej: dla
mnie 400 tys., dla pana 300 tys., a dla
trzech pozostałych osób po 100 tys. zł
rocznie. Drastycznie inny efekt dla rynku!
Mój zarobek to nadal bardzo dużo, ale
jednak nie tyle, żeby ryzykować spekulacje walutowe. Pańskie 300 tys. to sporo,
być może kupi pan większe mieszkanie,
co nakręci koniunkturę, bo potem są
kafelki, meble itd. Pozostali – mając po
100 tys. rocznie – zrobią remonty, kupią
nowe ubrania, ktoś zmieni samochód,
inny pójdzie do dentysty, na którego poprzednio brakowało. Kapitalizm na bardziej równym podziale tylko skorzysta.
Czy świat dotąd nie wiedział, jakie są
efekty nadmiernych nierówności?
– Wiedział, ale uważał, że problem
sam się rozwiąże. Większość ekonomistów wierzyła w krzywą dzwonową

Kuznetsa. Wygląda tak (prof. Mączyńska rysuje wykres przypominający
kształtem dzwon). Amerykański noblista Simon Kuznets ogłosił w latach 60.,
że nierówności dochodowe najpierw
szybko narastają, ale wraz z rozwojem
gospodarczym, kiedy zostaje osiągnięty
pewien poziom dobrobytu, różnice majątkowe się zmniejszają. Bogaci się bogacą, ale rośnie też klasa średnia i biednym przybywa.
Przypływ podnosi wszystkie łodzie.
– Na obliczeniach Kuznetsa zostało
zbudowane nasze myślenie o gospodarce. Trzeba dbać przede wszystkim
o wzrost PKB. Bogactwo spłynie w dół
drabiny społecznej, byle nie przeszkadzać wolnemu rynkowi. To dobry przykład, jak dużą rolę odgrywają rozmaite
teorie w życiu społeczeństw. Zwłaszcza
te błędne.
Przecież Kuznets skądś to wziął.
Zmyślił?
– Nie. Ale popełnił dość typowy błąd
– stworzył swój wykres w złotej erze kapitalizmu, tuż po wojnie. Europa w obawie przed powrotem demonów faszyzmu
budowała państwo opiekuńcze i pilnowała, żeby nierówności nie narastały
zbyt gwałtownie. Ameryka wprowadziła
wysokie progresywne opodatkowanie
dochodów i inwestowała w przemysł.
Kuznets opisał więc prawdę, ale dotyczącą wyjątkowego momentu.
Piketty swoje obliczenia robi także
w wyjątkowym momencie – kryzysu.
– I po to właśnie zbierał dane z 300 lat,
żeby uniknąć tego błędu.
Biednym ubywa?
– To nie takie proste. Wtedy byśmy
się szybko zorientowali, że system nie
działa. Biednym przybywa. Jeszcze niedawno głodowało półtora miliarda ludzi,
teraz niespełna miliard. Można odtrąbić
postęp.
To gdzie jest haczyk?
– Mówiłam: w nadmiarze kapitału
w nielicznych rękach. Dyskusje koncentrują się na najbiedniejszych, którym
odrobinę czasem skapnie. A nie tu leży
główny problem. Zagrożeniem jest erozja
klasy średniej i sytuacja młodych ludzi,
którzy nie mają szans do klasy średniej
dołączyć. Bo narastanie nierówności wycina środek, zostają dwa bieguny – astronomicznie bogaci i względnie biedni,
którzy co prawda coraz rzadziej będą
głodować, ale nie mogą liczyć na wiele
więcej. Tymczasem to klasa średnia zapewniała stabilność i spójność modelowi społeczeństwa, jaki znamy. W latach
1979–2006 dochody najbogatszego procentu Amerykanów wzrosły o 256 proc.,
podczas gdy rodzinne dochody przecięt-
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nych obywateli po uwzględnieniu inflacji
w ogóle się nie zmieniły.

je się słabsza, pobliski szpital źle działa,
a kolej się spóźnia, to co pan robi?

Jak to się ma do Polski?
– W Polsce bagatelizuje się problem.
Pod koniec lutego Komisja Europejska
opublikowała cenzurkę dla Polski. Zostaliśmy mocno skarceni za lekceważenie
spraw społecznych, za umowy śmieciowe. „Rekordowa segmentacja rynku
pracy” – tak o nas piszą, bo mamy już
prawie 30 proc. śmieciówek. Krytykują
nas też za rosnącą rzeszę tzw. biednych
pracujących, czyli ludzi, którzy chociaż
mają pracę, nie są w stanie wiązać końca z końcem. Tak mało się im płaci. Procesy światowe nas nie ominą. Problem
nierówności również. Kłopoty, z którymi
zmagają się dziś kraje bogatsze, dylematy rozważane na Zachodzie, są również
naszymi dylematami.

Wysyłam dzieci do szkoły prywatnej,
kupuję pakiet w Lux Medzie i przesia
dam się do samochodu.
– Otóż to. A ponieważ na to wszystko
często ludzi nie stać, więc biorą kredyty.
Za pieniądze banków obywatele zaczynają wyręczać państwo w jego zadaniach. Im bardziej państwo zaniedbuje
usługi publiczne, tym więcej ludzi idzie do
banków, żeby zachować dotychczasowy
poziom życia. To zjawisko ekonomiści
określają terminem „prywatny keynesizm”.Przekształcanie modelu „państwa
podatków” w „państwo długów” sprawia,
że zarówno obywatele państw, jak i rządy
– niezależnie zresztą, kto je sprawuje – są
silnie uzależnieni od sektora finansowego. Pomoc, której wiele państw w czasie
kryzysu udzieliło instytucjom finansowym, jeszcze bardziej zacieśniła te więzy. Decyzjom polityków towarzyszy dziś
pytanie: „Co powiedzą rynki?”. Pytanie
demokratyczne: „Co powiedzą obywatele?”, przestało być najważniejsze.

W jakim punkcie jest świat?
– Piketty używa metafory balonu, który zbyt mocno napompowany w końcu
pęka. Jego wyliczenia pokazują, że za
każdym razem, kiedy nierówności rosły
zbyt mocno, wybuchała wojna albo rewolta społeczna.
Balon jeszcze wytrzyma?
– Nikt nie wie. Mieliśmy solidny kryzys
globalny, więc trochę ciśnienia zeszło.
Jeszcze jeden element w tej układance
jest ważny. Banki. Niemiecki ekonomista
Wolfgang Streeck napisał znakomitą pracę. Uważa, że mamy do czynienia z przekształcaniem tradycyjnego modelu „państwa podatków” w „państwo długów”.
Czyli?
– Od trzech dekad spadają wpływy do
budżetów z tytułu podatków dochodowych. Doktryna mówi, że aby pobudzać
gospodarkę, trzeba obniżać podatki, ten
proces poszedł daleko w USA i w prawie
całej Europie. Ubytek wpływów budżetowych trzeba jakoś załatać, więc rządy
muszą pieniądze pożyczać w bankach.
W ten sposób więzi państw z sektorem
finansowym się zacieśniają.
Im niższe podatki, tym bardziej rząd
jest zależny od banków?
–Tak. Po latach działania tego mechanizmu państwa przygniecione górą długów wracają do punktu wyjścia – znowu
na wszystko brakuje, bo raty od zaciągniętych długów pożerają coraz większą
część budżetów. Zadłużone państwa
zaczynają się więc chaotycznie wycofywać ze swoich obowiązków, ubierając to
w hasła rozmaitych „reform”, które sprowadzają się często do mechanicznych
cięć i pogarszania jakości świadczeń
publicznych. To z kolei napędza wzrost
kredytowania gospodarstw domowych.
Dlaczego?
– Jeśli z powodu cięć budżetowych
szkoła rejonowa w pańskiej dzielnicy sta-

Czyli Balcerowicz ma rację: państwo
powinno zacisnąć pasa i nie pożyczać
aż tyle.
– Zgoda. Tylko pojawia się kolejny problem. Obowiązki państw rosną z przyczyn naturalnych, ludzie żyją dłużej,
systemy emerytalne i służba zdrowia wymagają większych nakładów. Czy mamy
nie leczyć starców, bo to drogie? Przez
powojenne dekady wrażliwość moralna
ludzkości jednak wzrosła, prawa człowieka i godne warunki życia państwa
demokratyczne wpisały do swoich konstytucji. Cywilizowane państwo nie torturuje, nie skazuje bez prawa do obrony,
dba o teatry i zabytki oraz nie pozwala,
żeby starcy grzebali w śmietnikach.
I im bardziej jesteśmy ludźmi, tym
więcej to kosztuje.
– Otóż to. A wpływy nie rosną. Toną
tysiące uchodźców u wybrzeży Sycylii,
więc Włosi – znając swój gigantyczny
dług publiczny – powinni ich kijami odpychać od brzegów. A jednak ratują tych ludzi. Palacze chorują na raka, leczymy ich,
chociaż budżet NFZ trzeszczy. I tak dalej.
Gdybyśmy opuścili się moralnie, to
wszystko by grało?
– Wtedy można by wreszcie obniżyć
podatki do 5 proc., zrównoważyć budżety, państwa stałyby się lokalnymi komisariatami umożliwiającymi prowadzenie
interesów. I niestety, możliwe, że świat
zmierza w tę stronę.
Obywatele się nie zgodzą.
– Obywatele mogą nie mieć wiele do
gadania. Wygląda na to, że demokracja,
jaką znamy, przestała być systemem
preferowanym przez wolny rynek.

Bo?
– Kapitałowi finansowemu bardzo
sprzyjają internet i nowoczesne technologie. Pieniądze w ciągu doby mogą kilka
razy okrążyć kulę ziemską. Masz wolny
miliard dolarów? Wrzucasz na giełdę
w Azji, kupujesz jena, a rano przelewasz
do Brazylii i kupujesz papiery powiązane z wahaniami cen ziarna kawy. Program komputerowy może handlować
przez 24 godziny. Kapitał finansowy jest
przyzwyczajony do zawrotnej prędkości
inwestowania. Natomiast systemy demokratyczne są powolne. Żeby podjąć
decyzję, trzeba się zebrać, podyskutować, znaleźć konsensus, wysłuchać
różnych opinii. To wydłuża proces. Dlaczego Singapur ma tak dobre wyniki
ekonomiczne? Tam nie ma demokracji,
decyzje są podejmowane przez technokratów. Stoimy przed ważnymi pytaniami. Czy to my mamy się dostosować do
turbokapitalizmu, czy może turbokapitalizm ma się nagiąć do demokracji? Czy
chcemy szybciej podejmować decyzje,
czy jednak wolimy prawa człowieka?
Dyktator mówi: firma X od jutra może
szukać łupków w moim kraju.
– Na przykład. Szybkość podejmowania decyzji, którą może zaoferować
demokratycznie wybrany rząd, jest dużo
mniej atrakcyjna dla kapitału niż ta, którą
może zaoferować dyktator.
Putin?
– W Rosji sprawy komplikuje powszechny bałagan, tam tak naprawdę
władza albo w ogóle nie jest sprawowana, albo jest sprawowana niechlujnie. Ale
powiedzmy, że byłby to sprawny dyktator USA. Bez Kongresu, który debatuje,
wtrąca się, stosuje obstrukcję. Mamy
przecież Singapur, mamy Chiny z ogromnym postępem – model niedemokratyczny. Dotąd się łudziliśmy, że te państwa są
w okresie przejściowym, bo wolny rynek
w naturalny sposób prowadzi również
do wolności obywatelskich i demokracji.
Tymczasem być może to nam, krajom
rynkowej demokracji, grozi tamten model. Model niedemokratyczny jest dla kapitału pod wieloma względami bardziej
efektywny. Protesty ekologów? „Zniknie
się” ekologów. Konsultacje społeczne
w sprawie łupków? Nie ma konsultacji,
wjeżdża ciężki sprzęt. W naszych powolnych demokratycznych systemach trzeba zapytać ekspertów, lokalne społeczności mogą ciągać koncerny po sądach,
proces decyzyjny może trwać pięć lat.
Z punktu widzenia kapitału parlamenty
złożone z partii, które uchwalają prawo
poprzez głosowanie, są irytująco powolne. Jeśli nic nie zrobimy z problemem
R>G, kapitał będzie rósł w coraz większe
oligarchie. I coraz trudniej będzie kontrolować wpływ tych oligarchii na kształt
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Od jak dawna znane jest w ekonomii
pojęcie „krańcowa użyteczność pie
niądza”?
– Pierwsze prawo Gossena znane jest
mniej więcej od połowy XIX wieku.
A „pułapka płynności”?
– Zwracał na to uwagę już Keynes,
a przed II wojną światową Robertson.
Czyli od dawna wiedzieliście, jakie są
zagrożenia.
– Gdy w 2014 roku „Kapitał w XXI wieku” wyszedł po angielsku, Piketty’ego nazwano nowym Marksem. Zarzucano mu,
że wszystko, co pisze, było już wiadomo.
Różnica jest jednak zasadnicza. Marks
mówił o nieuchronnej śmierci kapitalizmu,
natomiast Piketty mówi o konieczności
ratowania kapitalizmu. Pokazuje, że dzisiejszy system sam sobie strzela w stopę.
Poprzez nakręcanie nierówności?
– Tak.
Przecież ekonomiści od dawna to
wiedzieli!
– Ale zapomnieli.
Dlaczego?
– Nie znam odpowiedzi. Brytyjscy studenci i naukowcy założyli stowarzyszenie, które ma walczyć z dominacją na
uniwersytetach jednego nurtu ekonomii.
Piketty zresztą podpisał deklarację w tej
sprawie, podobnie Krugman i kilku innych znanych ekonomistów. Ekonomia
akademicka została zawłaszczona przez
doktrynę neoliberalną, a inne nurty, np.
ekonomia behawioralna czy keynesizm,
były przez lata marginalizowane.
Na SGH również?
– Prowadzę zajęcia dla starszaków, czyli
studentów, którzy podstawowe przedmioty już zaliczyli. O wielu książkach nie
słyszeli. Czwarty rok nic nie wie o noblistach Akerlofie czy Shillerze...
Ale o Friedmanie słyszeli?
– Tak. Ekonomie neoklasyczną i neoliberalną wałkują od pierwszego roku.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak się
dzieje. Wykładowcom nikt nie nakazuje
promowania akurat tego nurtu.
Czy w książkach Friedmana jest coś
pociągającego?
– To doktryna wygodna dla biznesmenów i polityków. Nie masz pracy?
Trudno, taki mamy rynek pracy. Słabo ci
płacą? Co robić, tak działa rynek. Nic się
nie da zrobić, więc nie trzeba sobie głowy zawracać.
Że dla biznesu i polityków to wygod
ne – rozumiem. Ale co uwiodło wy
kładowców akademickich? Czy ta
teoria z punktu widzenia naukowca
ma jakiś urok?
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– Urok polega na prostocie. Podstawą
teorii neoliberalnej jest hipoteza o efektywności i nieomylności rynku. I jeśli się
w to uwierzy, to świat sympatycznie się
upraszcza. Trochę jak w marksizmie. Dostajemy jeden obiektywny mechanizm,
którym da się objaśnić skomplikowaną
rzeczywistość. I całe życie można z tego
żyć. Nie popadając w wątpliwości i nie
zmieniając poglądów ani na jotę. Teraz
pojawia się owczy pęd w drugą stronę.
W 2008 roku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos – już po wybuchu
kryzysu – nagle niemal wszyscy stali się
wyznawcami Keynesa. To zdumiewające. Napisałam tekst, że nie ma w ekonomii jednej jedynie słusznej teorii. Na łące
jest ładnie, gdy kwitną różne kwiaty.
„W latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a później także w innych państwach, nie tylko dopuszczono
do obrotu spekulacyjne instrumenty finansowe poza obrotem publicznym, lecz
także przyznano im uprzywilejowany
status, zwłaszcza w przepisach prawa
upadłościowego i układowego naruszając
tym samym zasadę równego traktowania
wierzycieli. Uprzywilejowanie instytucji
finansowych nastąpiło przede wszystkim
w prawie insolwencyjnym. Polega ono na
tym, że wierzytelności wynikające z instrumentów finansowych, których szeroką
definicję przewidują ustawy upadłościowe
i układowe państw OECD, są zwolnione
od niemal wszystkich rygorów prawa upadłościowego i układowego. Wierzytelności
z tych umów nie są objęte układem, a syndykowi nie przysługuje uprawnienie do

odstąpienia od umów objętych tak zwaną
umową ramową, określaną również jako
umowa nettingu upadłościowego. Tytułem
przykładu art. 85 ust. 1 naszego prawa
upadłościowego i naprawczego stanowi,
że rygory tej ustawy nie mają zastosowania do umowy ramowej, jak również jej
poszczególnych umów składowych, które
mają za przedmiot terminowe operacje
finansowe lub sprzedaż papierów wartościowych połączoną z zobowiązaniem do
ich odkupu (ang. repurchase agreements
– tzw. repos). Uprzywilejowane produkty
finansowe mogą być wprowadzane do obrotu zarówno na giełdach, jak i poza obrotem publicznym”.

„Nieprawidłowości w dochodzeniu
praw z umów zwiększają koszty transakcyjne w działalności gospodarczej – to
z pozoru oczywiste stwierdzenie jest ważnym memento dla legislatorów i uczestników rynku. Wysokie koszty transakcyjne
są bowiem jednym z czynników sprawiających, że w Polsce produktywność i wydajność pracy są niższe aniżeli w wielu
innych krajach, bardziej skutecznych
w dbałości o jakość kształtowania prawa
i należyte jego egzekwowanie. Publikacja
„Jakość prawa. Koszty transakcyjne do-

chodzenia praw z umów” zawiera zbiór
znakomitych opracowań przygotowanych
zarówno przez wybitnych przedstawicieli
prawa jak i znanych ekonomistów. Powinna być lekturą obowiązkową dla twórców
prawa, inspirując równocześnie wszystkich uczestników życia gospodarczego do
podejmowania działań podnoszących jakość legislacji w Polsce”.

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
Kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki,
Uniwersytet Szczeciński
Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw

Czy Piketty – poza ogłoszeniem,
że nierówności narastają – coś
proponuje?
– Coś, co już kiedyś się sprawdziło,
czyli solidną progresję podatkową. Zarabiasz powyżej kilku milionów dolarów,
płać 80 proc. podatku.
Boże.
– No właśnie, charakterystyczna reakcja. Jeszcze w latach 70. w ojczyźnie
wolnego rynku – Stanach Zjednoczonych – podatki dla najbogatszych sięgały 80 proc. I nie było jęków. Płacili. Przecież taka stopa podatkowa nie dotyczy
całości dochodów, lecz jedynie kwoty
powyżej określonego wysokiego progu.
To nie dramat.
Podnieść podatki, stara śpiewka.
– Piketty nie chce podnosić podatków.
Część książki poświęcił analizie obecnego tzw. poziomu redystrybucji. Ten
poziom w krajach rozwiniętych wynosi
około 40 proc.
Oddajemy państwu 40 proc.?
– Średnio. Tyle państwa pobierają od
nas w formie podatków, składek emerytalnych, zdrowotnych i w formie innych
danin. Piketty pisze, że to jest dość.
W Polsce płacimy mniej – około 32 proc.,
bo podatki u nas należą do najniższych
w Europie. Zresztą netto płacimy jeszcze
mniej, przecież jeśli korzysta pan z publicznej drogi, a pańskie dzieci chodzą
do publicznej szkoły, to dostaje pan zwrot
swojej inwestycji w państwo. Piketty nie
proponuje ponoszenia podatków, chce
inaczej rozłożyć ich ciężar. Tak aby bogaci płacili najwięcej. Nie po to, żeby komuś
przyłożyć podatkami, tylko żeby wywołać
określone procesy społeczne i rynkowe.
Jakie?
– Złagodzić działanie zasady R>G.
Przestać pompować balon nierówności.
Piketty proponuje globalny podatek od
wartości majątków w wysokości 2 proc.
rocznie. Chodzi o to, żeby nadwyżkę w zyskach z kapitału – zwykle są one o blisko
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Biuletyn PTE nr 1/2-15 – wydanie specjalne, poświęcone ocenie
ochrony wierzycieli w Polsce w latach 2004–2012 oraz związanych
z tym kosztów.
2 punkty procentowe wyższe niż wzrost
gospodarczy – zniwelować. Ale zaraz
w tym samym rozdziale pisze, że globalny
podatek to utopia. Bo wszyscy musieliby
się dogadać, cały świat. Solidarnie.
Czyli nic z tego nie będzie.
– Kto zaczął myśleć, zrobił połowę.
Świat powinien zmienić sposób myślenia o podatkach. CIT – czyli podatek od
zysków przedsiębiorstw – to znikający
punkt w dochodach budżetowych. Im
większe i bardziej globalne przedsiębiorstwo, tym łatwiej unika tego podatku, nie
chce płacić nawet naszych 19 proc., choć
to podatek bardzo niski. Guzik do garnituru sprowadza się z Wysp Marshalla i wykazuje, że to najdroższy składnik garnituru, czyli dochody są wykazywane tam,
a nie w Polsce. Sposobów są tysiące.
Co to znaczy „opodatkować
majątek”?
– Na przykład ziemię i domy – to tzw.
podatek katastralny, czyli od wartości
nieruchomości. Jak ma pan trzy domy, to
płaci co roku 2 proc. ich wartości. Trudniej
przed takim podatkiem uciec, domów pan
nie schowa do kieszeni ani nie wyśle na
Kajmany. W Polsce od dziesięciu lat leży
w Sejmie projekt wprowadzenia podatku
katastralnego, moi studenci napisali już
kilkanaście prac na temat tego projektu.
I?
– Politycy się boją. Bogaci, którzy mają
te nieruchomości, będą wściekli.
Przede wszystkim będą wściekli
emeryci. I tego politycy się boją.
– Tak. Krążą opowieści, że staruszka mieszkająca na stu metrach przy
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Noakowskiego w centrum Warszawy –
takie mieszkanie warte jest jakieś 1,5 mln
– co roku będzie musiała płacić 30 tys.
podatku, więc umrze z głodu.
Będzie musiała?
– No skąd! Emerytkę można zwolnić.
Pierwsze mieszkanie w rodzinie można
zwolnić, pierwszy dom tak samo albo
opodatkować bardzo nieznacznie. To
wszystko jest do ustalenia. Straszenie
niedolą emerytów to zasłona dymna,
żeby nic nie robić i mieć święty spokój.
Bo zmieniając system podatkowy, politycy jednak komuś muszą się narazić. Na
świecie dyskutuje się o problemie nadmiernego opodatkowania pracy. W Polsce też mamy z tym kłopot, przecież ludzie utrzymujący się z pracy płacą składki
emerytalne, zdrowotne, chorobowe, podatki dochodowe. Właściciel dziesięciu
mieszkań w Warszawie, który żyje z ich
wynajmu, płaci procentowo dużo niższe
podatki niż pan i ja. Podobnie ktoś inwestujący na giełdzie – zaledwie 19 proc.
System wspiera rentierów. Piketty uważa,
że złe systemy podatkowe wzmacniają
nierówności i pchają świat z powrotem
w stronę kapitalizmu dziedzicznego.
Buffett, Gates, Bloomberg i inni mądrzy
miliarderzy nie zostawiają dzieciom spadków. Wydzielili im kwoty, solidne, ale nie
aż tak duże, żeby pozwalały na rentierskie
życie. Resztę zapisują rozmaitym fundacjom. Nie dlatego, żeby dokuczyć potomkom. Uważają, że jeżeli jest za dużo
pieniędzy, to nie ma bodźca do działania.
Co w tym złego, że dzieci Kulczy
ka odziedziczą po nim firmę wartą
15 mld zł?
– Grupa amerykańskich miliarderów
domaga się od prezydenta Obamy,
aby wprowadził bardzo wysoki podatek
spadkowy od fortun takich jak te, które
posiadają. Jeśli wartość imperium biznesowego wynosi miliardy dolarów, to trzeba by zapłacić podatek spadkowy w wysokości na przykład 80 proc. wartości. To
oznacza, że dzieci będą musiały podzielić imperia po rodzicach na kilka mniejszych firm, a następnie je sprzedać, żeby
zapłacić podatek. I o to chodzi. Bo wtedy
w tym londyńskim autobusie z bogaczami pojawi się kilka osób więcej. Wysokie
podatki spadkowe to jeden z mechanizmów, które mogą powstrzymać tworzenie biznesowych oligarchii.
Wystarczy zmienić podatki i będzie
dobrze?
– Nie ma jednej odpowiedzi, co należy robić. I to też jest odpowiedź. Całe
lata zachodnia ekonomia wykazywała
się niebywałą pychą i twierdziła, że zna
jedyne słuszne reguły. Nazywano ten
zestaw konsensusem waszyngtońskim:
prywatyzacja, deregulacja, niskie podatki, odchudzanie państwa.

Czyli zestaw, który wprowadziliśmy
w Polsce po 1989 roku.
– U nas na szczęście zadziałał, choć
oczywiście nie wszystko wyszło idealnie. Ale w Rosji czy na Ukrainie wprowadzenie tych samych recept przez
tych samych ekspertów – Jeffrey Sachs
prosto z Warszawy poleciał do Moskwy
– doprowadziło do katastrofy. Do dziś
głównym lękiem przeciętnych Rosjan
i paliwem dla Putina jest strach, żeby
nie wróciły lata 90. W krajach Ameryki
Łacińskiej konsensus waszyngtoński
również dał bardzo różne wyniki: raz
pomagał gospodarce, ale innym razem
prowadził do krachu lub gigantycznego rozwarstwienia. Nie ma gotowych
recept, które wymyśli jakieś światowe
centrum mądrości i roześle łaskawie na
peryferia. Coraz więcej gremiów światowych, w tym Międzynarodowy Fundusz
Walutowy i Bank Światowy, zaczyna to
rozumieć i odchodzić od propagowania
sztywnych reguł. Każdy kraj powinien
sobie uszyć garnitur ekonomicznych recept na własną miarę.

Będziemy mniej pracować, to mniej
zarobimy.
– Niekoniecznie. W postindustrialnym
modelu gospodarki coraz bardziej liczy
się kreatywność. Niech pan weźmie do
ręki jakikolwiek poradnik zarządzania
albo tygodnik biznesowy. Pełno tam tekstów o potrzebie kreatywności, o tym,
że pracownik musi szukać nowych rozwiązań, nieustannie się uczyć i rozwijać.
Jednocześnie cały system działa tak, że
na to nie pozwala.

Nie trzeba oszczędzać?
– Trzeba. Reformy polegające na racjonalizowaniu wydatków państwowych
są konieczne. Europa będzie musiała
na nowo wymyślić umowę społeczną,
w sytuacji gdy populacja się starzeje. Na
to nas stać, a na tamto nie – trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Ale to musi
być przeprowadzone przy podniesionej
kurtynie i na zasadzie solidarności. Na
razie proces toczy się chaotycznie, polega na odbieraniu klasie średniej etatów, opieki zdrowotnej i nieustannym
straszeniu, że emerytur nie będzie, bo
kasa pusta. Jednocześnie koncerny
mają najlepsze w historii zyski i żadnej
ochoty, żeby dokładać się do wspólnych
spraw. Wiele wskazuje na to, że nadchodzi czas ponadnarodowej debaty
dotyczącej skrócenia czasu pracy. Po
pierwszej wojnie światowej Piłsudski
wprowadził u nas normę 48 godzin, teraz mamy 40 godzin. Tylko osiem godzin
różnicy mimo upływu stu lat! Dynamika
skracania czasu pracy jest dużo wolniejsza niż przemiany technologiczne.

Jeżeli będzie miał za co.
– Być może bardziej racjonalne rozłożenie pracy spowoduje wzrost wydajności? Może wtedy da się obniżyć podatki? Jak przestaniemy harować, to może
mniej będziemy chorować, być może
dzieci i rodziny będą bardziej zadbane...

Bo?
– Nie daje czasu. Kiedy ludzie mają się
dokształcać? Kiedy wymyślać nowe koncepcje? Do kreatywności potrzebne jest
bujanie w obłokach. Archimedes leżał
w wannie, kiedy odkrył swoje prawo; to
oczywiście legenda, ale pokazująca coś
istotnego. System korporacyjny wpaja
ludziom, jak wielką cnotą jest uczenie się
przez całe życie, ale jednocześnie odbiera im czas, który mogliby na to przeznaczyć. Skrócenie tygodnia pracy może
pobudzić gospodarkę. W czasie wolnym
człowiek pójdzie do kina, na zakupy...

To „być może” jest pisane patykiem
na wodzie.
– Zgoda. To nie musi się sprawdzić.
Ale powinniśmy rozmawiać o nowych
pomysłach i ideach. Powinniśmy odzyskać zdolność do myślenia, również utopijnego. Obecny system pilnie wymaga
korekt. Powtarzanie, że musi być, jak
jest, to żadna odpowiedź.

Rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego
z Elżbietą Mączyńską, „Gazeta Wyborcza” nr 130, wydanie z dnia 06/06/2015
Magazyn, str. 16.
Przedruk za zgodą „Gazety Wyborczej”.

„Kapitał w XXI wieku”
Thomasa Piketty’ego
wyszedł w tym roku po
polsku. Wydała go Krytyka
Polityczna, a dofinansował...
Cezary Stypułkowski,
prezes mBanku.
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Lista laureatów XxvIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
MIEJSCE

Nazwisko
i imię

klasa

LICZBA PUNKTÓW

1

Kosmala Zuzanna

I

SZKOŁA

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
im. M. Konopnickiej w Opolu
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie
LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie

CZĘŚĆ PISEMNA

OKRĘG

część
Ogółem
ustna

pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
testowe

Szczecin

18

13

42

28

101

Opole

17

7

41

35

100

Zielona Góra

21

9

38

32

100

Wrocław

17

14

35

31

97

Warszawa

13

12

37

34

96

Warszawa

12

9

37

35

93

Bydgoszcz

19

11

33

30

93

Warszawa

18

10

36

28

92

2

Trojan Łukasz

III

3

Gałagus Michał

III

4

Hołownia
Aleksandra

II

5

Puchalski Michał

III

6

Sota Krzysztof

III

7

Rommel Tymoteusz

III I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

8

Lejza Michał

III

9

Struski Paweł

III I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

20

5

35

32

92

10 Łabuń Jakub

III XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

16

10

33

33

92

11 Madej Jakub

III V Liceum Ogólnokształcąceim. A. Witkowskiego w Krakowie Kraków

16

7

36

32

91

12 Hasior Kasper

III XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

18

5

35

33

91

13 Włoch Patryk

II

19

9

29

34

91

14 Radny Michał

III Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu

22

8

27

34

91

15 Bronisz Wojciech

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

21

11

30

28

90

17

8

30

35

90

12

10

42

25

89

10

9

40

30

89

Lublin

13

13

37

26

89

Zielona Góra

16

6

35

32

89

Opole

19

6

32

32

89

16 Chrzan Rafał
17 Walkowski Cezary
18 Wilk Tomasz
19 Kędzierska Anna
20 Baszczak Łukasz
21

Kamiński
Arkadiusz

22 Kostański Maciej

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie

Szczecin

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie Kraków
Poznań

V Liceum Ogólnokształcące
Warszawa
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
LXIV Liceum Ogólnokształcące
III
Warszawa
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich
II
Zielona Góra
w Zielonej Górze
II

III III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące
III
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III
III
im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
III I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie

Rzeszów

16

8

32

32

88

Warszawa

21

5

30

32

88

23 Kołakowski Michał

II

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
im. Pawła Jasienicy w Warszawie

24 Grohmann Jakub

II

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

19

7

30

31

87

25 Grabowicz Konrad

II

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

21

5

28

33

87

Stachowiak
Arkadiusz

III

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej
i H. Modrzejewskiej w Poznaniu

16

5

30

35

86

16

6

29

35

86

Kielce

18

9

24

35

86

Kraków

17

10

32

26

85

Warszawa

18

6

32

29

85

26

27 Boros Anna
28 Błoński Jakub
29 Noga Mikołaj
30

Truszkowska
Sylwia

Poznań

III XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie Warszawa
Liceum Ogólnokształcące
II
im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
V Liceum Ogólnokształcące
III
im. A. Witkowskiego w Krakowie
V Liceum Ogólnokształcące
II
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie

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

klasa

MIEJSCE
MIEJSCE

LICZBA PUNKTÓW

31 Szwarc Konrad

III

32 Uchnast Dominik

II

33 Mieszkuniec Michał III

SZKOŁA

Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej w Świebodzicach
III Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza w Katowicach
III Liceum Ogólnokształcące
im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie
III Liceum Ogólnokształcące
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

34 Kolarska Dorota

II

35 Kukuła Michał

III

36 Michalak Jakub

III

37 Skręta Michał

II I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

38 Kozubowski Jan

I

39 Mitura Mateusz

III

40 Wojt Justyna

III

41 Dąbrowski Maciej

III

42 Piilberg Richard

III

43 Rytel Antoni

II

44 Gadomska Oliwia

II XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

45 Rąk Adrian

III

46 Andrzejak Maciej

III

47 Rąk Patryk

III

48 Brachaczek Paweł

II

49 Abramowski Jan

I

50 Piszczek Adam

III

51

Śmigiel
Przemysław

52 Łopocz Szymon
53

Kowalczyk
Krzysztof

III

LXIV Liceum Ogólnokształcące
im. S.I. Witkiewicza w Warszawie
II Liceum Ogólnokształcące
im. H.J. Zamoyskiego w Lublinie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
XXVIII Liceum Ogólnokształcące
im. J. Kochanowskiego w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
im. Pawła Jasienicy w Warszawie
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Zielonej Górze
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
w Pszczynie
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego w Warszawie w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
VI Liceum Ogólnokształcące
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

III II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu
II

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego w Krakowie

CZĘŚĆ PISEMNA

OKRĘG

część
Ogółem
ustna

pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
testowe

Wrocław

7

9

36

32

84

Katowice

18

9

31

26

84

Białystok

13

5

42

23

83

Kraków

15

8

35

25

83

Gdańsk

11

10

33

29

83

Wrocław

17

9

28

29

83

Warszawa

19

9

24

31

83

Warszawa

21

7

24

30

82

Lublin

13

7

34

27

81

Zielona Góra

10

7

34

30

81

Warszawa

14

8

32

27

81

Zielona Góra

16

6

27

32

81

Warszawa

10

12

27

30

79

Warszawa

15

8

26

30

79

Zielona Góra

12

5

32

28

77

Bydgoszcz

9

11

31

26

77

Zielona Góra

9

7

37

23

76

Katowice

11

5

35

25

76

Warszawa

6

7

36

26

75

Warszawa

14

5

36

-

55

Bydgoszcz

6

4

38

n.d.

48

Katowice

9

5

34

n.d.

48

Kraków

9

7

32

n.d.

48

54 Mystek Radosław

III XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

11

5

32

n.d.

48

55 Golec Justyna

III V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Katowice

12

4

32

n.d.

48

56 Kramarz Nikodem

II

Bydgoszcz

9

9

30

n.d.

48

57 Nycz Karol

III I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Lublin

13

5

30

n.d.

48

58 Błaszczyk Alicja

III

Warszawa

11

8

29

n.d.

48

Bydgoszcz

6

9

32

n.d.

47

Gdańsk

10

5

32

n.d.

47

Warszawa

10

5

32

n.d.

47

Wrocław

10

6

31

n.d.

47

Warszawa

11

10

26

n.d.

47

Białystok

8

9

29

n.d.

46

Szczukowska
59
Emilia
60 Sikora Maciej
61 Szwalikowski

Rafał

62 Bujak Karolina
63 Sharma Dawid
64 Czajkowski Filip

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

V Liceum Ogólnokształcące
im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
VI Liceum Ogólnokształcące
II
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
III Liceum Ogólnokształcące
III
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
III LXXXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
III
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
XXVII Liceum Ogólnokształcące
II
im. T. Czackiego w Warszawie w Warszawie
IV Liceum Ogólnokształcące
II
im. C.K. Norwida w Białymstoku
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Lista finalistów XxvIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Nazwisko
i imię

65 Bagieński Albert
66 Kazimierska Daria
67 Kuczak Tomasz
68 Gallina Tomasz
69 Klecha Kamil

klasa

MIEJSCE

LICZBA PUNKTÓW

SZKOŁA

II XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
I Liceum Ogólnokształcące
II
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
IX Liceum Ogólnokształcące
II
im. C.K. Norwida w Częstochowie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III
III
im. M. Skłodowskiej-Curie w Opolu
III

CZĘŚĆ PISEMNA

OKRĘG

część
ustna

pytanie
opisowe

zadanie
anali
tyczne

pytania
testowe

Warszawa

14

3

29

n.d.

46

Wrocław

11

8

27

n.d.

46

Zielona Góra

12

7

27

n.d.

46

Częstochowa

10

10

26

n.d.

46

Opole

10

11

25

n.d.

46

Ogółem

70 Hernik Szymon

II LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry w Warszawie

Warszawa

10

5

30

n.d.

45

71 Szałek Mikołaj

II III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Lublin

10

6

29

n.d.

45

Nguyen Hoang
72
Minh Tam

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
II
im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
I
im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
IX Liceum Ogólnokształcące
III
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
III
im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie

Warszawa

19

0

26

n.d.

45

Warszawa

6

5

33

n.d.

44

Warszawa

7

6

31

n.d.

44

Warszawa

10

4

30

n.d.

44

73 Lipień Oskar
74 Moroz Zuzanna
75 Andrzejczuk Jan
76 Snapko Karol

III XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Warszawa

10

8

26

n.d.

44

Odziemkowski
77
Aleksander

XXVIII Liceum Ogólnokształcące
II
im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Warszawa

11

9

23

n.d.

43

78 Bassa Bartosz

III XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

3

9

30

n.d.

42

Warszawa

11

5

26

n.d.

42

Wrocław

10

9

23

n.d.

42

Kraków

10

4

27

n.d.

41

Warszawa

7

8

26

n.d.

41

Michorowska
79
Michalina

II

80 Pusz Piotr

III

81 Groblicki Szymon

II

82 Kasprzyk Karolina

II

83 Berezowski Paweł

III Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wrocław

8

7

26

n.d.

41

84 Gotlib Jakub

II I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Łódź

10

7

24

n.d.

41

Łódź

13

4

24

n.d.

41

Kraków

6

3

31

n.d.

40

Poznań

13

3

24

n.d.

40

Warszawa

7

10

23

n.d.

40

Warszawa

10

7

23

n.d.

40

Poznań

5

6

28

n.d.

39

85 Sipak Rafał
86 Tekielak Jakub
87 Kozak Anna
88 Szumielewicz Piotr
89 Markowska Sabina
90 Nowak Kamil

IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
Liceum Ogólnokształcące nr XIV
im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie

XII Liceum Ogólnokształcące
II
im. St. Wyspiańskiego w Łodzi
V Liceum Ogólnokształcące
III
im. A. Witkowskiego w Krakowie
III III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu
IX Liceum Ogólnokształcące
im. K. Hoffmanowej w Warszawie
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne
III
im. M. Kopernika w Zespole Szkół nr 117 w Warszawie
Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół PonadgimnaIV
zjalnych im. H. Cegielskiego w Chodzieży
I

91 Głowacki Dominik

III Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Wrocław

7

11

21

n.d.

39

92 Keller Marta

III XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Szczecin

10

5

23

n.d.

38

93 Janulek Dawid

III

Katowice

9

7

22

n.d.

38

Zielona Góra

11

5

22

n.d.

38

Wrocław

9

7

20

n.d.

36

Poznań

12

3

20

n.d.

35

Warszawa

6

2

25

n.d.

33

Zielona Góra

12

5

15

n.d.

32

Opole

9

2

20

n.d.

31

Olsztyn

8

0

22

n.d.

30

94 Napierała Paweł
95 Patryniak Katarzyna
96 Klimas Tomasz
97 Liwski Bartłomiej
98 Żejmo Jakub

Wojciechowski

99
Maciej
40
Chmielewski
100

Bartłomiej

I Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
I Liceum Ogólnokształcące
III
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
III Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące
św. Marii Magdaleny w Poznaniu
XXVII Liceum Ogólnokształcące
II
im. T. Czackiego w Warszawie
I Liceum Ogólnokształcące
III
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
II
im. M. Konopnickiej w Opolu
II

III I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie
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Szkoły i opiekunowie naukowi laureatów i finalistów
nazwa SZKOŁy

dane opiekuna

Liczba Liczba
KOMITET
OKRĘGOWY laure- finaliatów stów

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

Małgorzata Kulikowska

Białystok

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku

Iwona Bezubik

Białystok

1

I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Anna Wolna

Bydgoszcz

1
2

4

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

Katarzyna Sobczak, Krzysztof Aszkowski, Emil Derda Bydgoszcz

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

Agnieszka Owczarek

Częstochowa

1

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Waldemar Kotowski

Gdańsk

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Anna Kędzior

Katowice

2

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu

Judyta Bortel

Katowice

1

III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach

Olga Bytniewska

Katowice

1

V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Marek Juszczyk

Katowice

1

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Marta Martyniuk, Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Kielce

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

Mateusz Janczura

Kraków

1
1

V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

Marek Kapera, Mateusz Janczura

Kraków

3

3

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Małgorzata Mańskowska

Lublin

1

1

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

Małgorzata Kotuła

Lublin

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Waldemar Żytomski

Lublin

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Agnieszka Woźniak

Łódź

1

XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Łodzi

Krszysztof Aszkowski i Emil Derda

Łódź

1

I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Olsztynie

Barbara Łukasik

Olsztyn

1

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

Ewa Michalska

Opole

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

Grażyna Kozłowska, Stanisław Karleszko

1
1

1

1
1

Opole

1

II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu Elżbieta Koralewska

Poznań

1

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu

Anna Bobińska

Poznań

Liceum Ogólnokształcące Św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Anna Mrula

Poznań

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Alicja Kupka

Poznań

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie

Mateusz Suchodolski

Rzeszów

1

1
1

1
1

1

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Patryk Araszkiewicz

Szczecin

3

2

2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie

Emil Derda, Krzysztof Aszkowski

Warszawa

1

1

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Emil Derda

Warszawa

1

IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Hoffmanowej w Warszawie

Zuzanna Zielińska, Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

4

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

Marcin Wroński

Warszawa

LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. A. Fredry w Warszawie

Łukasz Janikowski, Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

1

LXXXIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie w Warszawie

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

1

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

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

2

1

XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda,
Marcin Wroński

Warszawa

1

4

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Warszawa

3

3

XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Katarzyna Lorek

Warszawa

2

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

Łukasz Janikowski, Emil Derda,
Krzysztof Aszkowski

Warszawa

5

Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Świebodzicach

Krzysztof Aszkowski, Emil Derda

Wrocław

1

Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu

Michał Gołębiewicz

Wrocław

3

2

1

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

Paweł Galacki

Wrocław

1

4

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

Ewa Krzywicka

Zielona Góra

2

5

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Anna Baka

Zielona Góra

1

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Krzysztof Aszkowski

Zielona Góra

Razem

2
41

30

70
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Zestaw pytań z zawodów

i stopnia (szkolnych)

xxvIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym – wybierz jeden
z dwóch podanych poniżej tematów. (0–25 pkt)
1. Scharakteryzuj uwarunkowania wzrostu gospodarczego
w Polsce po 1989 r.
2. Omów najważniejsze cechy procesu transformacji gospodarczej w Polsce.

3. Jeśli popyt na pewien produkt jest elastyczny, to wartość bezwzględna współczynnika elastyczności cenowej popytu wynosi:
[A] mniej niż zero;
[B] więcej niż zero;
[C] mniej niż jeden;
[D] więcej niż jeden.

II. Z
 adanie z podstaw ekonomii (0–15 pkt)
W tabelach podano wybrane wskaźniki ekonomiczne dotyczące gospodarki Polski w latach 1990–2010.

4. Kombinacje ilościowe dóbr, które konsument może nabyć przy
danym dochodzie i aktualnym poziomie cen w gospodarce, tworzą:
[A] izokosztę;
[B] linię ograniczenia budżetowego;
[C] krzywą jednakowej użyteczności;
[D] krzywą cena–konsumpcja.

Rok
Dynamika realnego
PKB (w %; rok poprzedni = 100)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
88,4

93,0 102,6 103,8 105,2 107,0 106,1 106,8 104,8 104,1

Wskaźnik cen
towarów i usług kon- 685,8 170,3 143,0 135,3 132,2 127,8 119,9 114,9 111,8 107,3
sumpcyjnych (w %)

Odpowiedz na poniższe pytania. Odpowiedzi krótko uzasadnij:
a) Kiedy w Polsce wystąpiła recesja i w którym roku poziom
PKB przekroczył poziom PKB z 1989 r.? (3 pkt)
b) W jakich latach wystąpiła w Polsce hiperinflacja? (2 pkt)
c) W 1995 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło
700 zł, a w 1998 r. 1240 zł. Jak zmieniła się siła nabywcza
osoby osiągającej wynagrodzenie równe przeciętnemu
w tym okresie? (4 pkt)
Rok

2001

PKB per
capita w cenach
bieżących (w zł)

20 379 21 144 22 061 24 209 25 759 27 781 30 865 33 464 35 256 37 115

Deflator PKB (rok
2005 = 100)

91,2

2002

93,2

2003

93,6

2004

97,4

2005

100,0

2006

101,5

2007

105,5

2008

108,8

2009

112,8

2010

114,4

d) Ile wynosił PKB per capita w 2008 r. w cenach stałych
z 2005 r.? (3 pkt)
e) O ile procent w ujęciu realnym wzrósł PKB per capita
w okresie 2001–2010? (Jako rok odniesienia przyjmij 2001.).
(3 pkt)
III. Pytania testowe (0–60 pkt)
1. Ekonomia zajmuje się przede wszystkim:
[A] o
 dkrywaniem coraz nowszych sposobów na to, jak nie stracić
pieniędzy, prowadząc firmę;
[B] u dowadnianiem, że gospodarki wolnorynkowe są lepsze niż
gospodarki, w których dochodzi do interwencji państwa;
[C] p
 oszukiwaniem takich wyborów, które pozwolą efektywnie wykorzystać ograniczone zasoby;
[D] ustalaniem najbardziej sprawiedliwego podziału dostępnych dóbr
i usług.
2. Nadzwyczaj dobre plony pomidorów spowodują:
[A] wzrost podaży pomidorów;
[B] wzrost ceny rynkowej pomidorów;
[C] spadek popytu na pomidory;
[D] wzrost cen ogórków.
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5. W długim okresie:
[A] wszystkie koszty są stałe;
[B] koszty całkowite są równe kosztom zmiennym;
[C] koszty zmienne są równe kosztom stałym;
[D] koszty stałe są zawsze większe niż koszty zmienne.
6. Występowanie zysków ekonomicznych i strat ekonomicznych:
[A] jest nieuniknione w procesie alokacji zasobów w gospodarce;
[B] p
 ozwala na bardziej sprawiedliwy podział dochodów w długim
okresie;
[C] nie ma wpływu na wielkość produkcji w gospodarce, bo zależy
ona od efektywnego popytu;
[D] jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu korzyści skali.
7. Cechy którego z poniższych rynków są najbardziej zbliżone do
modelu konkurencji doskonałej:
[A] węgla kamiennego;
[B] obuwia sportowego;
[C] przętu komputerowego;
[D] akcji korporacji międzynarodowej notowanych na giełdzie.
8. Popyt na pracę zależy głównie od:
[A] wielkości podaży pracy;
[B] p
 opytu na dobra i usługi, które są wytwarzane za pomocą tego
czynnika wytwórczego;
[C] elastyczności cenowej tego czynnika wytwórczego;
[D] podaży pozostałych czynników wytwórczych.
9. Andrzej zamierza kupić na dużym, międzynarodowym portalu aukcyjnym gitarę elektryczną znanego rockmana. Który z niżej wymienionych nagłówków z prasy ekonomicznej Andrzej przyjąłby w tej sytuacji
z zadowoleniem?
[A] „Dolar się umacnia”;
[B] „Złotówka osłabła”;
[C] „Deprecjacja dolara”;
[D] n ie ma to dla niego znaczenia, bo i tak transakcja zostanie przeliczona przez bank na złote.
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10. W przypadku której metody obliczania PKB uzyskamy największy
wynik:
[A] metody sumowania produktów;
[B] metody sumowania dochodów;
[C] metody sumowania wydatków;
[D] w każdej z powyższych metod uzyskamy taki sam wynik.

19. Na które z poniższych stanowisk w strukturach Unii Europejskiej
nie został dotychczas wybrany Polak:
[A] Przewodniczący Komisji Europejskiej;
[B] Komisarz Europejski ds. Budżetu i Programowania Finansowego;
[C] Przewodniczący Parlamentu Europejskiego;
[D] Przewodniczący Rady Europejskiej.

11. Jeśli w 2012 r. stopa bezrobocia wyniosła 15%, a w 2013 r. 12%,
to w tym okresie nastąpiła zmiana o:
[A] 3 procent;
[B] 3 punkty procentowe;
[C] 20 punktów procentowych;
[D] 30 punktów bazowych.

20. Miernikiem stopy zwrotu z aktywów jest wskaźnik:
[A] ROA;
[B] ROE;
[C] ROS;
[D] P/E.

12. Im większa jest skłonność gospodarstwa domowego do konsumpcji, tym:
[A] wyższa jest stopa bezrobocia cyklicznego;
[B] mniejsza jest skłonność do oszczędzania;
[C] wyższa jest stopa procentowa w gospodarce;
[D] niższy jest poziom cen w gospodarce.

21. Stawka CIT w Polsce wynosi obecnie:
[A] 18%;
[B] 19%;
[C] 22%;
[D] 23%.

13. Funkcjonowanie współczesnego systemu bankowego oparte jest
przede wszystkim na:
[A] rezerwach całkowitych;
[B] rezerwach częściowych;
[C] rezerwach złota i SDR;
[D] kredytach redyskontowych.
14. W gospodarce szara strefa obejmuje:
[A] działalność w specjalnych strefach ekonomicznych;
[B] zatrudnianie pracowników na czarno;
[C] zakłady, których działalność ze względu na interes państwa jest
niejawna;
[D] wszystkie towary, których produkcja jest zakazana.
15. Jeśli w jednym kraju dochód per capita wynosi 10 tys. euro,
a w drugim kraju 12 tys. euro, to przy założeniu identycznej dynamiki
PKB (ceteris paribus) absolutna różnica wartości dochodu per capita:
[A] będzie się zmniejszać;
[B] pozostanie niezmienna;
[C] będzie się powiększać;
[D] może zarówno się zwiększyć, jak i zmniejszyć.
16. W 1999 r. Piotrek założył lokatę terminową o stałym oprocentowaniu i terminie zapadalności 2 lata z kapitalizacją roczną. Kwota lokaty
to 1000 zł. Roczne oprocentowanie wynosiło wówczas 15%, a roczna
stopa inflacji 12%. Ile odsetek w przybliżeniu otrzymał Piotrek po
upływie okresu lokaty?
[A] 60 zł;
[B] 260 zł;
[C] 300 zł;
[D] 320 zł.
17. Zaciągając kredyt w banku, jego koszt najlepiej określić na podstawie:
[A] tylko oprocentowania nominalnego;
[B] oprocentowania nominalnego i prowizji;
[C] oprocentowania nominalnego oraz długości okresu kredytowania;
[D] rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
18. Hipoteka to:
[A] każda nieruchomość, która może być przedmiotem zabezpieczenia kredytu bankowego;
[B] rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości;
[C] sposób gromadzenia danych dotyczących zadłużonych nieruchomości;
[D] hipotetyczna kwota, którą można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości.

22. Bessa na giełdzie to okres, w którym:
[A] nie odbywają się sesje giełdowe;
[B] pojawiają się nowe publiczne oferty;
[C] następuje długotrwały spadek kursów;
[D] z awieszone są notowania danego waloru w związku z niezrównoważeniem rynku.
23. Który z poniższych indeksów nie jest obecnie notowany na GPW:
[A] WIG20;
[B] WIG50;
[C] WIG250;
[D] WIRR.
24. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w odniesieniu do
podatku pośredniego:
[A] płacą go wyłącznie pośrednicy;
[B] w
 płacany jest w formie zaliczek, które są rozliczane w rocznym
zeznaniu podatkowym;
[C] koszty jego poboru obciążają pośrednio sprzedawcę i nabywcę;
[D] p
 odmiot ponoszący ciężar ekonomiczny tego podatku nie płaci go
bezpośrednio do urzędu skarbowego.
25. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
[A] zależność pomiędzy ceną obligacji i stopą procentową jest jednokierunkowa;
[B] z ależność pomiędzy ceną obligacji i stopą procentową jest odwrotnie proporcjonalna;
[C] n ie występuje stała zależność pomiędzy ceną obligacji i stopą
procentową;
[D] z miany stopy procentowej odnoszą się tylko do rynku akcji, nie
wpływają natomiast na rynek obligacji.
26. Patrycja i Beata rozważają uruchomienie sklepu internetowego.
W jakiej formie organizacyjnej założenie działalności gospodarczej
w Polsce będzie najtańsze:
[A] spółki cywilnej;
[B] spółki jawnej;
[C] spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
[D] spółki komandytowej;
27. Założenie, że organizację należy traktować jako podmiot złożony
i wielowymiarowy, a jej wyniki nie są prostą sumą efektów poszczególnych podsystemów, jest charakterystyczne dla podejścia:
[A] behawioralnego;
[B] holistycznego;
[C] procesowego;
[D] sytuacyjnego.
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28. Zasady BHP w działalności przedsiębiorstwa dotyczą:
[A] zarządzania dostawami towarów
[B] liczby produktów w portfolio, która powinna być wyznaczana
zgodnie z zasadą 80/20;
[C] sposobu obsługi klientów, tak aby zapewnić ich zadowolenie
w możliwie najkrótszym czasie przy jednocześnie relatywnie
niskiej cenie usług;
[D] ergonomii stanowiska pracy i jego bezpieczeństwa technicznego.
29. Która z poniższych form wejścia na rynek zagraniczny charakteryzuje się najmniejszym ryzykiem, kontrolą i zaangażowaniem zasobów
po stronie eksportera?
[A] eksport pośredni;
[B] joint venture;
[C] franchising;
[D] filia handlowa.

30. Osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do dokonywania
czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa to:
[A] mitoman;
[B] cichy wspólnik;
[C] prokurent;
[D] figurant.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:

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

Zestaw pytań z zawodów

iI stopnia (okręgowych)

xxvIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym. (0–25 pkt)
Przedstaw główne koszty społeczne transformacji systemowej
w Polsce.
II. Zadanie z analizy finansowej. (0–15 pkt)
Przychody w pewnej firmie z branży stalowej w ostatnim roku wyniosły 4 380 000 zł. Kapitał obrotowy netto na koniec okresu ma wartość 20 000 zł, a krótkoterminowy kredyt bankowy 300 000 zł. Spółka
dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 20 000 zł i zakłada, że
ze względów ostrożnościowych wartość ta nie powinna być niższa.
Cykl zapasów wynosi 35 dni, a cykl zobowiązań krótkoterminowych
(bez kredytów krótkoterminowych) – 60 dni. Zobowiązania przeterminowane stanowią 15% zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów
krótkoterminowych). Polityka w zakresie inkasa należności: od 10%
odbiorców płatności są inkasowane po 90 dniach, od 20% odbiorców
po 60 dniach i od kolejnych 20% odbiorców po 45 dniach. Z uwagi na
podpisane umowy w odniesieniu do tych odbiorców terminy płatności
nie mogą zostać skrócone.
Do obliczeń przyjmij, że rok ma 365 dni i dla uproszczenia pomiń
kwestie opodatkowania VAT.
Oblicz:
1) średnią wartość zapasów (3 pkt) i zobowiązań krótkoterminowych (3 pkt);
2) wartość należności ogółem (2 pkt);
3) po ilu dniach swoje należności regulują pozostali odbiorcy firmy
(3 pkt);
4) o ile dni firma musiałaby skrócić termin płatności dla pozostałych odbiorców (a zatem zmniejszyć średni stan należności), aby
mogła płacić wszystkie zobowiązania w terminie (4 pkt).
III. Pytania testowe. (0–60 pkt)
1. Jeżeli w pewnej gospodarce obecnie realizowana struktura produkcji znajduje się na granicy jej możliwości produkcyjnych, to wzrost
produkcji dóbr kapitałowych:
[A] musi odbyć się kosztem produkcji dóbr konsumpcyjnych;
[B] wymusi stosowanie bardziej kapitałochłonnych metod produkcji;
[C] wywoła spadek podaży pracy;
[D] będzie negatywnie oddziaływał na efektywność wykorzystania
czynników wytwórczych w długim okresie.
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2. Stosunek użyteczności krańcowej dobra A do jego ceny przewyższa odpowiedni stosunek dla dobra B. Przy założeniu, że konsument wydaje cały swój dochód, dla zmaksymalizowania łącznej
satysfakcji powinien on kupić:
[A] mniej dobra A i więcej dobra B;
[B] więcej dobra A i mniej dobra B;
[C] tyle samo dobra A, ile dobra B;
[D] więcej dobra B, jeśli jego cena rośnie.
3. Przykładem efektu gapowicza jest:
[A] realizowanie przez rybaków połowów większych,
niż wynosi przyznany im limit;
[B] b
 rak internalizacji kosztów jazdy samochodem bez
włączonych świateł (wobec zwiększonego ryzyka kolizji)
na wysokość składki ubezpieczeniowej;
[C] n ieopłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego;
[D] z mniejszenie nadwyżki konsumenta w sytuacji otrzymania
kary administracyjnej za nieodśnieżenie ogólnodostępnego
chodnika przed posesją.
4. Jeżeli rząd ustalił cenę powyżej ceny równowagi rynkowej, to:
[A] krzywa popytu przesunie się w prawo;
[B] podaż wzrośnie;
[C] wielkość podaży będzie przewyższać wielkość zapotrzebowania;
[D] pojawi się niedobór rynkowy.
5. Jeśli firma działająca na doskonale konkurencyjnym rynku w długim okresie nie zwiększa wielkości produkcji ani jej nie ogranicza,
to można stwierdzić, że:
[A] firma osiąga korzyści skali;
[B] zysk normalny wynosi zero;
[C] zysk księgowy jest równy kosztom niejawnym;
[D] p
 ozytywne efekty zewnętrzne są równe negatywnym efektom
zewnętrznym.
6. Firmę

możemy uznać za monopolistę naturalnego, jeśli:
[A] krzywa popytu na jej produkty jest nieelastyczna;
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[B] dla każdej wielkości produkcji osiąga korzyści skali;
[C] produkuje dobra podrzędne;
[D] jej siła monopolowa wynika jedynie z autorytatywnej
decyzji rządu.
7. Ludzie generalnie preferują konsumpcję dzisiejszą niż przyszłą.
Konsekwencją tego jest:
[A] ujemnie nachylona krzywa popytu funduszy pożyczkowych;
[B] dodatnio nachylona krzywa popytu funduszy pożyczkowych;
[C] ujemnie nachylona krzywa podaży funduszy pożyczkowych;
[D] dodatnio nachylona krzywa podaży funduszy pożyczkowych.
8. Teoria agencji odnosi się do:
[A] podwójnego opodatkowania zysków przedsiębiorstw wypłacanych w formie dywidend;
[B] r óżnic w interesach akcjonariuszy i obligatariuszy;
[C] o
 graniczonej odpowiedzialności właścicieli spółek kapitałowych;
[D] k onsekwencji oddzielenia funkcji właścicielskich od funkcji
menedżerskich.
9. Zniesienie wysokich ceł na żywność eksportowaną z Unii Europejskiej do USA spowoduje:
[A] spadek zatrudnienia w sektorze spożywczym w USA;
[B] wzrost cen żywności w USA;
[C] zwiększenie zysków sektora spożywczego w USA;
[D] poprawę bilansu handlowego USA.
10. Dekapitalizacja majątku produkcyjnego w gospodarce występuje,
gdy:
[A] inwestycje brutto są większe niż inwestycje netto;
[B] inwestycje netto są dodatnie, ale są mniejsze niż inwestycje
brutto;
[C] inwestycje brutto nie zmniejszają się względem poprzedniego
okresu;
[D] amortyzacja przewyższa inwestycje brutto.
11. J eżeli krańcowa skłonność do oszczędzania w gospodarce wynosi 0,4, a rząd zamierza przesunąć krzywą zagregowanego popytu
w lewo o 50 mld zł, to może to osiągnąć poprzez zmniejszenie
wydatków o:
[A] 20 mld zł;
[B] 30 mld zł;
[C] 83 mld zł;
[D] 125 mld zł.
12. Wskaż prawdziwe zdanie:
[A] zwiększenie poziomu zapasów w gospodarce oznacza zwiększenie PKB;
[B] n achylenie krzywej popytu globalnego zależy od poziomu
konsumpcji autonomicznej;
[C] w
 gospodarce zamkniętej bez udziału państwa oszczędności
mogą nie być równe inwestycjom;
[D] d
 efinicja produkcji potencjalnej nie dopuszcza możliwości
istnienia bezrobocia naturalnego.
13. Zgodnie z poglądami monetarystów zmiana podaży pieniądza
spowoduje zmianę:
[A] p
 rędkości obiegu pieniądza, co w konsekwencji zmieni poziom
nominalnego PKB;
[B] w
 ydatków inwestycyjnych, co w konsekwencji zmieni poziom
realnego PKB;
[C] s topy procentowej, co w konsekwencji zmieni poziom długookresowego realnego PKB;
[D] z agregowanego popytu, co w konsekwencji zmieni poziom
nominalnego PKB.

14. Prawo Okuna:
[A] mówi, że redystrybucja dochodów za pomocą polityki fiskalnej
prowadzi ostatecznie do spadku efektywności gospodarki;
[B] s twierdza, że różnica pomiędzy realnym a nominalnym wzrostem PKB zależy od stopnia inflacji;
[C] g
 łosi, że istnieje zależność pomiędzy stopą bezrobocia przymusowego a luką PKB;
[D] o
 brazuje wymienność pomiędzy stopą bezrobocia a stopą
inflacji.
15. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla sytuacji gospodarczej Polski w latach 1992–2012:
[A] nie w każdym roku występował deficyt budżetu państwa;
[B] od 1995 r. wynagrodzenia realne nieprzerwanie rosły;
[C] stopa bezrobocia w żadnym roku nie przekroczyła 17%;
[D] o
 d 2005 r. wartość eksportu towarów z Polski przekraczała
wartość importu.
16. P
 rędkość obiegu pieniądza w gospodarce to:
[A] średnia liczba transakcji obsługiwanych przez jednostkę pieniądza w ciągu roku;
[B] p
 opyt na pieniądz podzielony przez krańcową skłonność do
konsumpcji;
[C] iloraz poziomu cen i wartości dóbr w gospodarce;
[D] s tosunek podaży pieniądza do poziomu cen.
17. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to system:
[A] powszechny;
[B] o zdefiniowanym świadczeniu;
[C] o zdefiniowanej składce;
[D] kapitałowy.
18. Obecnie Narodowy Bank Polski stosuje strategię:
[A] bezpośredniej kontroli podaży pieniądza;
[B] przewidywalnej zmiany stopy procentowej;
[C] stabilnego kursu walutowego;
[D] bezpośredniego celu inflacyjnego.
19. Co nie należy do zadań Rady Polityki Pieniężnej w Polsce:
[A] przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP;
[B] ustalanie stopy rezerw obowiązkowych;
[C] ustalanie zasad operacji otwartego rynku;
[D] opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa.
20. Strategia inwestowania na giełdzie polegająca na przewidywaniu
kierunków zmian na całym rynku kapitałowym i częstych zmianach składu portfela inwestycyjnego nazywana jest strategią:
[A] probabilistyczną;
[B] szklanej kuli;
[C] wyczucia rynku (market timingu);
[D] zachowania kapitału.
21. Stopa dywidendy dla akcji pewnej spółki notowanej na giełdzie
wynosi 6%, co oznacza, że:
[A] z każdej złotówki zysku spółka wypłaca 0,06 zł dywidendy;
[B] s tosunek zysku przypadającego na 1 akcję do aktualnej
ceny rynkowej akcji wynosi 6 do 100;
[C] fi rma musi wypłacać akcjonariuszom 6 zł dywidendy
dla każdych 100 zł wartości nominalnej akcji;
[D] ż adna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa.
22. Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące podatku
katastralnego:
[A] w większym stopniu obciąża ludzi majętnych niż biednych;
[B] wymusza bardziej racjonalną gospodarkę nieruchomościami;
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[C] wymaga uporządkowania zapisów w księgach wieczystych
i wyceny nieruchomości;
[D] stwarza bodźce dla właścicieli do inwestowania i zwiększania
wartości nieruchomości.
23. Duża ogólnopolska firma przejmuje małą firmę o ugruntowanej
pozycji na rynku lokalnym. Cena przejęcia (nabycia) to 5 mln zł,
a wartość aktywów firmy przejmowanej wyceniona według wartości
godziwej to 4,5 mln zł. Różnica powstała w firmie, która dokonuje
przejęcia, zwiększy:
[A] pozostałe przychody operacyjne;
[B] kapitał rezerwowy;
[C] wartości niematerialne i prawne;
[D] należności długoterminowe.
24. Bank może udzielić kredytu podmiotowi, który nie ma zdolności
kredytowej:
[A] tak, zawsze;
[B] tak, w szczególnych przypadkach bank może samodzielnie
podjąć taką decyzję;
[C] jedynie za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego;
[D] n
 ie jest to możliwe w żadnych okolicznościach.
25. Klin podatkowy to:
[A] wyrażona w procentach różnica między całkowitymi kosztami
pracy a płacą netto;
[B] d
 odatnia zależność pomiędzy efektywną stopą opodatkowania
a wielkością szarej strefy;
[C] procentowy spadek zysków netto przedsiębiorstw wywołany
podniesieniem stopy opodatkowania o 1 punkt procentowy;
[D] przeciętna wartość ulg i odliczeń, z których korzystają
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.
26.Połączenie hiszpańskiej sieci pralni chemicznych z australijską
siecią drogerii to przykład:
[A] synergii techniczno-kulturowej;
[B] fuzji wertykalnej;
[C] globalnego efektu sieciowego;
[D] integracji konglomeratowej.
27. W przypadku zwrotu przez konsumenta w ustawowo określonym
terminie towaru zakupionego przez internet sprzedawca zobowiązany jest zwrócić nabywcy:
[A] cenę towaru wraz z opłaconymi przez konsumenta kosztami
przesyłki towaru od sprzedawcy do konsumenta, jednak nie
wyższymi niż koszt najtańszego oferowanego przez
sprzedawcę sposobu dostawy;
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[B] wyłącznie cenę towaru;
[C] c enę towaru pomniejszoną o łączne koszty przesyłki od sprzedawcy do konsumenta;
[D] c enę towaru pomniejszoną o uzasadnione koszty pakowania
towaru.
28. Który z poniższych czynników nie jest wymieniany w modelu
pięciu sił Portera:
[A] konkurencja w sektorze;
[B] oddziaływanie dostawców i nabywców;
[C] siła przetargowa rządu;
[D] zagrożenie ze strony substytutów.
29. Konsekwencją pomyślnie wdrożonej techniki just-in-time jest:
[A] łatwość wykorzystania różnych wariantów podzespołów
na danym etapie procesu produkcji;
[B] znaczne zwiększenie liczby dostawców;
[C] c ałkowite zastąpienie zapasów w przedsiębiorstwie
zapasami „w drodze”;
[D] k orzystanie z usług dostawców zlokalizowanych blisko
przedsiębiorstwa.
30. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące wzbogacania pracy (job
enrichment) i rozszerzania pracy (job enlargement):
[A] wzbogacanie pracy polega na przydzielaniu różnorodnych
zadań do wykonania związanych z danym stanowiskiem
pracy, a rozszerzanie pracy wiąże się z przydzielaniem
zadań z wyższego poziomu zarządzania;
[B] w
 zbogacanie pracy ma wymiar motywacyjny, podczas gdy
rozszerzanie pracy to głównie urozmaicenie monotonnych
czynności dla danego stanowiska;
[C] wzbogacanie pracy wiąże się ze zmniejszeniem odpowiedzialności pracownika, podczas gdy dodatkowe obowiązki
związane z rozszerzaniem pracy nie zmieniają poziomu
odpowiedzialności;
[D] w
 zbogacanie pracy można stosować w odniesieniu do
wszystkich pracowników, a rozszerzanie pracy tylko
do pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:

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

iII stopnia (centralnych)

xxvIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
I. Pytanie opisowe o charakterze ogólnym. (0–25 pkt)
Czy polskiej gospodarce grozi pułapka średniego dochodu? Przedstaw
studium problemu z perspektywy zmian systemowych w naszym kraju
po 25 latach transformacji.
II. Zadanie analityczne. (0–15 pkt)
Dwa przedsiębiorstwa (A i B) biorą udział w przetargu publicznym na
budowę fragmentu drogi ekspresowej, która ma zostać częściowo
poprowadzona w tunelu. Zamawiający określił standardy wykonania
drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak z uwagi na trudne
i nie do końca rozpoznane warunki, w których będzie realizowana inwestycja, przedsiębiorstwa dysponują ograniczoną informacją na temat
ewentualnych przeszkód terenowych, które mogą pojawić się w trakcie
realizacji kontraktu. Firma A oczekuje, że koszt realizacji kontraktu
wyniesie 500 mln zł, a wymagany przez nią narzut zysku (ponad poziom
kosztów) to 12%. Z kolei oczekiwane koszty wykonania zadania,
którego dotyczy przetarg, w przedsiębiorstwie B są równe 450 mln zł,
a wymagany narzut zysku – 20% (ponad poziom kosztów). Firmy
kalkulują narzut zysku na podstawie wysokości zysków możliwych do
osiągnięcia w innych, podobnych kontraktach. Zamawiający dysponuje
ograniczoną informacją na temat wykonawców, w związku z czym nie
zna poziomu ich kosztów całkowitych (kosztów realizacji kontraktu
powiększonych o zysk).
1. Która firma zdobędzie kontrakt, jeśli zamawiający ogłosił przetarg
pisemny, w którym kryterium wyboru jest poziom kosztów całkowitych
budowy drogi? (1 pkt)
2. Przedstaw syntetycznie, jakie zalety i wady z punktu widzenia zamawiającego ma przetarg oparty na kryterium najniższej ceny. (4 pkt)
3. Analiza wyników finansowych branży budowlanej wskazuje, że
przedsiębiorstwa realizujące zamówienia publiczne należą do najbardziej zyskownych. Zamawiający, pod naciskiem opinii publicznej,
rozważa modyfikację w postępowaniu przetargowym w ten sposób, że
firmy w składanych ofertach ujawniają koszt realizacji kontraktu oraz
wielkość narzutu zysku, kryterium wyboru w 30% to koszty realizacji
kontraktu, a 70% to narzut zysku. Która firma w takim przypadku będzie realizować kontrakt? Przedstaw stosowne obliczenia. (4 pkt)
4. Zespół doradców ekonomicznych zaproponował zamawiającemu
zastosowanie następującego kryterium wyboru wykonawcy: zamawiający określa wstępny koszt realizacji kontraktu (w przypadku rozpatrywanego przetargu byłoby to 460 mln zł), a wykonawcy w składanych
ofertach określają narzut zysku (ponad poziom rzeczywistych kosztów),
który chcą osiągnąć z kontraktu. Dodatkowo warunki przetargu przewidują, że różnica pomiędzy rzeczywistymi a planowanymi kosztami budowy drogi będzie w 40% pokrywana przez zamawiającego, a w 60%
przez wykonawcę kontraktu. Jeśli narzuty zysku firm biorących udział
w przetargu ulegną zmianie względem pierwotnych założeń (dla firmy
A i B wyniosą odpowiednio 10% i 15%), to:
a) którego oferenta powinien wybrać zamawiający do realizacji zadania
inwestycyjnego (odpowiedź krótko uzasadnij) i jaki będzie całkowity
koszt budowy drogi, jeśli zamawiający nie pomylił się w oszacowaniu
kosztu realizacji kontraktu? (2 pkt)
b) przy jakim maksymalnym błędzie (w mln zł) w oszacowaniu wstępnego kosztu realizacji kontraktu przyjęta formuła przetargowa będzie
dla zamawiającego mniej korzystna niż pierwotna formuła przetargowa
określona w pkt 1? (4 pkt)

III. Pytania testowe. (0–60 pkt)
1. Ilość soku jabłkowego, którą chcą kupić studenci, opisuje równanie: P = 20 – 0,04Qd, gdzie Qd to liczba butelek soku nabywanych
w ciągu tygodnia, a P to cena butelki soku (w zł). Na podstawie tych
informacji możemy stwierdzić, że:
[A] jeżeli sok byłby dostępny za darmo, studenci konsumowaliby 500
butelek;
[B] wzrost liczby kupowanych butelek soku wpływa
na zmniejszenie ceny;
[C] przy cenie butelki soku wynoszącej 8 zł studenci wydają
na zakupy łącznie 2400 zł;
[D] k ażdy wzrost ceny o 1 zł prowadzi do spadku liczby
kupowanych butelek soku o 25 szt.
2. Która z poniższych sytuacji spowoduje przesunięcie granicy
możliwości produkcyjnych w lewo w kierunku początku układu
współrzędnych:
[A] z uwagi na utratę rynków zbytu wiele przedsiębiorstw
zbankrutowało;
[B] większość pracowników w trakcie godzin pracy robi
przedświąteczne zakupy;
[C] młodzi wykształceni ludzie wyjeżdżają za granicę;
[D] społeczeństwo niezadowolone z rządów rozpoczyna strajk
generalny.
3. Współczynnik cenowej elastyczności popytu dla jaj przepiórczych wynosi –1,1. Które z poniższych stwierdzeń jest interpretacją tego wyniku:
[A] spadek cen jaj przepiórczych o 1% prowadzi do wzrostu
wielkości zapotrzebowania o 1,1%;
[B] wzrost cen jaj przepiórczych o 1,1% wywołuje spadek
wartości zakupów jaj przepiórczych o 1 zł;
[C] spadek wielkości popytu o 11% powoduje wzrost cen o 10%;
[D] wzrost cen jej przepiórczych o 1 zł zmniejszy zapotrzebowanie na
jaja przepiórcze o 1,1%.
4. Po wygaśnięciu patentu na substancję czynną w leku oryginalnym na
rynku pojawiają się zamienniki (leki generyczne). W tej sytuacji:
[A] zwiększy się nadwyżka konsumenta;
[B] zmniejszy się efektywność produkcji;
[C] pogorszy się alokacja czynników wytwórczych;
[D] wystąpią pozytywne efekty zewnętrzne, które pozwolą rozwiązać
problem niekompletności rynku.
5. Wzrost cen paliwa spowoduje w firmie transportowej zmianę
położenia krzywej:
[A] przeciętnych kosztów całkowitych;
[B] kosztów krańcowych;
[C] przeciętnych kosztów stałych;
[D] zysku krańcowego.
6. Popyt na czynnik wytwórczy zależy głównie od:
[A] wielkości podaży tego czynnika wytwórczego;
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[B] dostępności tego czynnika wytwórczego;
[C] stopnia elastyczności cenowej podaży czynników wytwórczych
będących substytutami dla rozpatrywanego czynnika wytwórczego;
[D] popytu na dobra i usługi, które są wytwarzane za pomocą tego
czynnika.
7. Popyt na produkty przedsiębiorstwa działającego na rynku konkurencji monopolistycznej będzie tym bardziej elastyczny, im:
[A] większe będą bariery wejścia;
[B] większy będzie stopień zróżnicowania produktu;
[C] większa będzie liczba konkurujących przedsiębiorstw;
[D] niższe będą ceny.
8. Cechą charakterystyczną czystych dóbr publicznych jest:
[A] stały koszt krańcowy wytworzenia jednostki dobra;
[B] dodatnio nachylona krzywa popytu;
[C] nierywalizacyjny charakter konsumpcji;
[D] brak kosztów alternatywnych.
9. Pewną gospodarkę opisuje równanie C = 50 + 0,9Y, gdzie C to
konsumpcja, a Y dochód do dyspozycji. Jeśli dochód do dyspozycji
wynosi 1200, to poziom oszczędności w gospodarce wyniesie:
[A] 50;
[B] 70;
[C] 120;
[D] 170.
10.W sytuacji równowagi w gospodarce pojawienie się nadwyżki budżetowej daje zasadniczo taki sam efekt jak zwiększenie:
[A] konsumpcji;
[B] inwestycji;
[C] oszczędności;
[D] eksportu.
11. Których z niżej podanych par deficytów dotyczy zjawisko określane
mianem deficytów bliźniaczych:
[A] budżetowego i handlowego;
[B] płatniczego i strukturalnego;
[C] rachunku obrotów bieżących i budżetowego;
[D] budżetowego i bilansu płatniczego.
12. Reguła Taylora w polityce pieniężnej zakłada:
[A] dokonywanie zmian stopy procentowej w reakcji na zmianę
poziomu realnego PKB i inflacji;
[B] uwzględnienie w podejmowanych decyzjach tylko stopnia realizacji celu inflacyjnego;
[C] podejmowanie lepszych decyzji na podstawie swobodnej oceny
aktualnej i przyszłej sytuacji w gospodarce niż na podstawie
modeli o ograniczonej liczbie zmiennych;
[D] skoncentrowanie się na stabilizacji kursu walutowego.
13. Współczynnik Giniego:
[A] mierzy względny poziom ubóstwa ludności ;
[B] umożliwia porównanie dochodów najbogatszych gospodarstw
domowych (powyżej 90. percentyla) z dochodami najbiedniejszych (poniżej 10. percentyla);
[C] jest miarą nierówności dochodowych w społeczeństwie;
[D] pozwala określić głębokość ubóstwa.
14. Inflacja towarzyszy spadkowi produkcji realnej i zatrudnienia w
gospodarce. Które z podanych określeń najlepiej opisuje powyższe
stwierdzenie:
[A] prawo Okuna;
[B] stagflacja;
[C] krzywa Phillipsa;
[D] luka recesyjna.
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15. Jeżeli stopa rezerw obowiązkowych wynosi 3,5%, a bank komercyjny utrzymuje rezerwę obowiązkową w banku centralnym w kwocie
5 mld zł oraz dobrowolną rezerwę nadwyżkową w kwocie 1 mld zł,
to wartość depozytów na żądanie w banku komercyjnym wynosi:
[A] 142,86 mld zł;
[B] 143,86 mld zł;
[C] 170,43 mld zł;
[D] 171,43 mld zł.
16. Papiery dłużne przyznające prawo do zaspokojenia roszczeń z przychodów lub majątku przedsięwzięć, które zostały sfinansowane ze
środków uzyskanych z emisji, to:
[A] listy zastawne;
[B] obligacje przychodowe;
[C] kwity depozytowe;
[D] w
 arranty dłużne zabezpieczone nieruchomościami z odwróconą
hipoteką.
17. Które z poniższych zleceń występują na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie:
[A] zlecenia PEG;
[B] zlecenia cross;
[C] zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej;
[D] zlecenia switch.
18. Dywidenda może być wypłacana:
[A] tylko w formie pieniężnej z zysku netto;
[B] tylko w formie pieniężnej z zysku netto lub kapitału zapasowego;
[C] tylko w formie pieniężnej z zysku netto lub niepodzielonych
zysków z lat poprzednich;
[D] zarówno w formie pieniężnej, jak i w postaci akcji.
19. W Polsce dodatek aktywizacyjny przysługuje:
[A] tylko osobom młodocianym, które podnoszą kwalifikacje;
[B] b
 ezrobotnym, którzy mają prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy
podjęli zatrudnienie;
[C] bezrobotnym skierowanym przez powiatowy urząd pracy do prac
interwencyjnych lub robót publicznych;
[D] o sobom biernym zawodowo dłużej niż 24 miesiące, które podejmują pracę zarobkową u ostatniego pracodawcy.
20. Suwak bezpieczeństwa w systemie emerytalnym polega na:
[A] w
 strzymaniu odprowadzania składek do OFE na 10 lat przed
osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego;
[B] w
 aloryzacji indywidualnego subkonta ubezpieczonych w ZUS
o minimum 2%, nawet gdy średni nominalny wzrost PKB będzie
mniejszy;
[C] m
 ożliwości indywidualnego wyboru poziomu ryzyka środków
lokowanych przez OFE;
[D] c omiesięcznym systematycznym przekazywaniu środków
zgromadzonych na rachunku w OFE do ZUS przed osiągnięciem
ustawowego wieku emerytalnego.
21. Polityka rachunkowości w przedsiębiorstwie określa:
[A] rok obrotowy;
[B] s pecyfikację systemu informatycznego, gdy księgi rachunkowe
prowadzone są z użyciem komputera;
[C] w
 alutę główną, jeśli nie jest to polski złoty, w której prowadzone
są księgi rachunkowe;
[D] m
 etody wyceny aktywów i pasywów.
22. Wypłata gotówki z kasy przedsiębiorstwa i wpłata jej na rachunek
bankowy przedsiębiorstwa powoduje w bilansie przedsiębiorstwa:
[A] wzrost wartości aktywów;
[B] wzrost wartości aktywów i wzrost wartości pasywów;
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[C] wzrost wartości aktywów i spadek wartości pasywów;
[D] jedynie zmianę struktury aktywów.
23. Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące wprowadzanej w ubezpieczeniach komunikacyjnych bezpośredniej likwidacji szkód:
[A] skróci czas likwidacji szkody, ponieważ naprawy uszkodzonego
w wypadku samochodu będą dokonywane przez ubezpieczyciela
w miejscu zdarzenia lub w sieci autoryzowanych przez niego
warsztatów naprawczych;
[B] likwidację szkody będzie przeprowadzał zawsze zakład ubezpieczeń sprawcy zdarzenia;
[C] dotyczyć będzie jedynie sytuacji, gdy w zdarzeniu będą brały
udział dwa pojazdy;
[D] pozwoli ubezpieczycielom na odejście od konkurencji cenowej
na rzecz konkurencji jakościowej.
24. Na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się:
[A] w przypadku gmin i województw udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT);
[B] w przypadku powiatów i województw udziały we wpływach
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
[C] w przypadku województw udziały we wpływach z podatku od
wartości dodanej (VAT);
[D] w przypadku powiatów udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).
25. Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do
odwrotnego obciążenia VAT:
[A] sprzedawca odpowiada za prawidłowość obliczenia kwoty podatku umieszczonej na fakturze dokumentującej sprzedaż;
[B] dotyczy wszystkich rodzajów towarów, które są eksportowane;
[C] naliczenia podatku dokonuje z urzędu administracja podatkowa;
[D] podatnikiem jest nabywca prowadzący działalność gospodarczą.
26. Cykl życia produktu obejmuje następujące fazy:
[A] wprowadzenie na rynek, wzrost, nasycenie i spadek;
[B] wprowadzenie na rynek, wzrost, konsolidację i spadek;
[C] wprowadzenie na rynek, wzrost, nasycenie i dojrzałość;
[D] wprowadzenie na rynek, nasycenie, dojrzałość i spadek.
27. Masowa kastomizacja wiąże się z:
[A] wykorzystaniem modularności w świadczeniu usług;
[B] udostępnianiem klientom do wyboru gotowych modeli produktu
po cenach niższych niż ceny produktów wytwarzanych masowo;
[C] wysoką elastycznością czynników wytwórczych;
[D] szybkością reagowania na zmiany rynkowe.
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28. Które z poniższych porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami należy uznać za zabronione:
[A] z wycięzca przetargu zatrudnia przegranego przy realizacji
zlecenia, rekompensując mu przez to świadome złożenie gorszej
oferty lub rezygnację z udziału w przetargu;
[B] p
 roducent narzuca dystrybutorom sztywne ceny sprzedaży;
[C] p
 rzedsiębiorstwa zawierają porozumienie dotyczące podziału
rynku według kryteriów terytorialnych w ten sposób, że jedno
z nich zobowiązuje się względem innego do powstrzymania się
od prowadzenia działalności na danym terytorium w interesie
tego drugiego;
[D] ż adne z powyższych porozumień nie jest zabronione, ponieważ
zasada wolności gospodarczej jest wpisana do Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
29. Na koniec długich negocjacji kontraktu handlowego jedna ze stron
przedkłada do podpisu przygotowany projekt umowy, w którym
ustalone w czasie rozmów warunki zostały pozamieniane na mniej
korzystne dla strony przeciwnej, niż zostało to wcześniej uzgodnione. Zmiany nie są duże, ale strona przygotowująca projekt umowy
próbuje uzyskać dodatkowe korzyści. Taka technika negocjacyjna
nazywana jest techniką:
[A] spalonej ziemi;
[B] złotej szalki;
[C] faktów dokonanych;
[D] pustego portfela.
30. Jest to przyrostowa metodyka prowadzenia projektów, w której
zespół pracuje w określonym przedziale czasowym zwanym przebiegiem (sprintem), a efektem każdego przebiegu jest dostarczenie kolejnej, ulepszonej wersji produktu. Zgodnie z tą metodyką
przeprowadzane są codzienne spotkania, na których omawiana jest
realizacja zadań. Ta metodyka nazywa się:
[A] Sprint2Go;
[B] Prince2;
[C] Six Sigma;
[D] Scrum.

Prawidłowe odpowiedzi do pytań testowych:

1. A, C, D; 2. C; 3. A; 4. A; 5. A, B, D; 6. D; 7. C; 8. C; 9. B;
10. C; 11. C; 12. A; 13. C; 14. B; 15. A; 16. B; 17. A, B, C; 18. D;
19. B; 20. A, D; 21. A, B, D; 22. D; 23. C, D; 24. A, B, D; 25. D;
26. A; 27. A, C, D; 28. A, B, C; 29. C; 30. D.
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Zuzanna Kosmala – ur. w 1998 r. uczennica
XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
Interesuje ją podróżowanie, w szczególności turystyka
górska. Uważa, że najgorsza w życiu jest monotonia,
stara się więc nieustannie zdobywać nową wiedzę
i umiejętności. W wolnym czasie piecze ciasta i marzy
o zobaczeniu Islandii.
OWE to dla mnie: nieoczekiwana przygoda, która, mam nadzieję, dopiero się zaczęła.
Nie istnieje dla mnie dzień bez: muzyki, której słucham praktycznie 24/7.
Sukces to dla mnie: poczucie, że nie zmarnowałam poświęconego na coś czasu.
Ludzie nie wiedzą o mnie, że: nie znoszę komedii.
Największy grzech ekonomistów to: niezwracanie uwagi na długookresowe skutki danych
działań.
W moim życiu chciałabym: powodować uśmiech na twarzach innych ludzi.
W komórce mam: przede wszystkim dużo muzyki i kalendarz, bez którego
o wszystkim zapominam.
Konkurencja: jest niezbędna, ale może przynieść czasem także negatywne skutki.
Wakacje spędzam: zawsze przynajmniej częściowo w górach. W tym roku były to Alpy Julijskie.
Pracować chciałabym: na własnych warunkach, z dala od wielkich korporacji.
Do szału może mnie doprowadzić: nieszczerość i ignorancja innych ludzi.
Nigdy sobie nie odmawiam: tych kilku dodatkowych minut snu... :)
Inspirują mnie: otaczający mnie ludzie.
Internet jest: ogromnym ułatwieniem codziennego życia.
Czytam: najczęściej literaturę science fiction, książki podróżnicze i reportaże.
Oglądam: najchętniej krajobrazy i dobre zdjęcia.
Innych oceniam: dopiero wtedy, kiedy ich lepiej poznam (a przynajmniej się staram).
Chciałabym poznać: więcej języków obcych.
Ulubiony gadżet: wstyd się przyznać, ale chyba jednak telefon.
Gdybym nie była tym, kim jestem, mogłabym być: himalaistką, fotografem albo genialnym
fizykiem.
Gdyby to ode mnie zależało: na świecie nie byłoby wojen.
Najdziwniejsza rzecz, jaką mam, to: kolekcja rosyjskich winyli z lat 90.
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