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I.   Wstęp 

Wrzesieo 2008. W Stanach Zjednoczonych kryzys. Bankrutują banki, ludzie z dnia na 

dzieo tracą płynnośd finansową i ogłaszają bankructwo. Rząd amerykaoski miota się jak w 

amoku, chce wpompowad w gospodarkę 700 miliardów dolarów. A co w Polsce? Cisza. Mało 

kogo interesuje to, co dzieje się daleko za oceanem. „Ich problem, ich sprawa” – takie opinie 

słyszymy z ust obywateli. Jeżeli już zajmujemy się sprawami USA, to fascynuje nas Obama i 

wyścig prezydencki. U nas nadal trwa hossa. 

Styczeo 2009. W Polsce kryzys. Rząd tnie koszty, szukając 20 miliardów oszczędności. 

Staje produkcja, a bezrobocie wzrasta. Pojawiają się doniesienia, o prawie 2 mld długu w 

Ministerstwie Obrony. A wszystko to dlatego, że spadły dochody paostwa i wzrosły wydatki. 

Ekonomiści trąbią na alarm – PKB spada, inflacja rośnie, a gospodarka staje. Dlaczego? Co 

doprowadziło do tego, że stoimy teraz na krawędzi przepaści? I czy wyjdziemy z tego cało? 

Niektórym wydawad by się mogło, że za obecny stan gospodarki odpowiadają 

nieuczciwie zarządzający bankowcy, których jedynym celem jest pomnażanie kapitału. 

Jednak ich udział w tworzeniu obecnego kryzysu był połowiczny. Współodpowiedzialnośd za 

zachwiania gospodarcze ponoszą założenia podjęte po II wojnie światowej, których celem 

było „wszystko dla wszystkich”. Zakładały one kredyty nawet dla osób nie mających 

możliwości ich spłaty. Chodziło o to, aby zatrzed różnice na bogatych i biednych, aby każdy 

miał równe szanse życiowe, nieograniczane przez zdolności finansowe. Miało to zmniejszyd 

ryzyko rewolucji i wojen domowych, wywołanych przez niezadowolony i uciskany lud. 

Niestety nie udało się. Zarówno w Stanach, jak i na całym świecie istnieją ogromne różnice 

międzyludzkie, wynikające właśnie z majętności.  Osoby bogatsze mają łatwiejszy dostęp do 

wyższych uczelni, mogą pozwolid sobie na częste podróże, zakup materiałów naukowych, a 

nawet na lepsze i skuteczniejsze formy leczenia. Skutkiem tych działao jest ogromne 

zadłużenie obywateli USA (średnio w 2008 roku wynosiło ok. $15,000 na osobę i cały czas 

rośnie1), które teraz, w czasie bessy, staje się coraz poważniejszym problemem. 

Wielu ekonomistów porównuje obecny kryzys z tym z lat trzydziestych XX wieku. Trudno 

się z tym nie zgodzid, chociaż wielu uważa również, że obecna sytuacja przerośnie swoimi 

skutkami to co działo się 70 lat temu. I nie pomogą na to plany ratujące gospodarkę, bo 

pompowanie w nią dodatkowych miliardów wcale nie pomoże, a wręcz osłabi kondycję 

gospodarczą świata. Przecież wiadomo nie od dziś, że wprowadzanie wielkich ilości pieniędzy 

na rynek może zwiększyd, i tak już dużą inflację. W rozwiązywaniu tego ogólnoświatowego 

węzła gordyjskiego nie pomogą dobrze znane i wypróbowane metody. Tu potrzeba 

innowacyjnych i delikatnych posunięd, bo jeden fałszywy ruch może zburzyd chwiejące się już 

podstawy gospodarcze tego świata. A tego przecież nikt nie chce… 

                                                             
1  Źródło to http://www.polishnews.com 

http://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=568:boe-narodzenie-2008-w-usa&catid=82:news-from-usa-wiadomosci-z-usa-usa&Itemid=199


II.Cele badań i sposoby ich przeprowadzenia 

Wiadomo nie od dzisiaj, że aby znaleźd  rozwiązanie problemu trzeba najpierw poznad 

jego przyczynę. Tą zasadą kierowałam się podczas przeprowadzania moich badao. Aby móc 

zaproponowad  wartościowe sposoby na złagodzenie kryzysu, starałam się odnaleźd miejsce, 

w którym globalna gospodarka zaczęła się chwiad. Odnajdywanie rozwiązao to przecież nic 

innego jak szukanie sposobu naprawienia i złagodzenia skutków dokonanych już błędów. 

Zgodnie z tymi założeniami tworzyłam moją pracę. Przede wszystkim zdobyłam jak najwięcej 

informacji na temat początków kryzysu oraz podobieostw do tego, co działo się w latach 

trzydziestych XX wieku. Informacje te zawarłam w rozdziale „Początek, czyli jak to wszystko 

się zaczęło”. Drugim krokiem było przeprowadzenie wywiadu z przedsiębiorcą, który musi 

zmagad się na co dzieo ze skutkami kryzysu. Dowiedziałam się również wiele na temat tego, 

co może nam zagrażad w związku z obecną sytuacją. Trzecim etapem mojej pracy było 

zbadanie dostępnych źródeł internetowych. Znalazłam wiele sondaży i prognoz dotyczących 

obecnej sytuacji ekonomicznej oraz informacji na temat wzrastającego bezrobocia i spadków 

produkcji na polskim rynku. Wykorzystałam je, aby dowiedzied się, co może nas czekad w 

najbliższym czasie oraz co już się wydarzyło. Kolejnym krokiem, który wykonałam, było 

przeprowadzenie ankiety wśród moich kolegów, znajomych oraz internautów. Zrobiłam to 

dzięki stronie internetowej www.ankietka.pl. Wzięło w niej udział 45 respondentów, głównie 

mieszkaoców dużych i średnich miast. Zadałam pytania dotyczące ich opinii na temat 

przyczyn kryzysu, pomysłów na jego rozwiązanie oraz tego, kto odpowiada za to, co dzieje 

się teraz na świecie. Uzyskałam dużo mądrych i wartościowych odpowiedzi. Piątym punktem 

na mojej liście było odnalezienie potencjalnych skutków kryzysu i tego, które branże polskiej 

gospodarki dotknie on najmocniej i w jaki sposób. Ostatnim etapem mojej pracy jest 

przedstawienie propozycji na złagodzenie skutków globalnego kryzysu dla Polski. Zaczęłam 

od zebrania informacji na temat działao Rady Ministrów (bardzo pomogła mi w tym pani 

Małgorzata Juras, główny specjalista w Centrum informacyjnym Rządu). Następnie 

przedstawiłam swoje propozycje.  

Włożyłam w tą pracę bardzo dużo serca, wysiłku i pracy, dlatego mam nadzieję, że spełni 

swoje zadanie i okaże się pożyteczna. Mimo tego, że sam temat dotyczy sposobów na 

osłabienie skutków kryzysu, postanowiłam, że najpierw odnajdę przyczynę problemu. 

Trudno jest pisad o rozwiązaniach, jeśli nie zna się genezy kryzysu. Mam nadzieję, że nie 

zadmiło to ogólnego celu pracy – odnalezienia sposobów na załagodzenie skutków tego 

globalnego zachwiania gospodarczego. Ale przejdźmy do rzeczy… 

 

 

 

 

http://www.ankietka.pl/


III.Początek, czyli jak to się wszystko zaczęło 

Geneza kryzysu: 

Jednym z pytao, które zadałam w internetowej ankiecie, było to, o możliwośd 

przewidzenia kryzysu. Pytanie miała charakter zamknięty, można było wybrad jedną 

odpowiedź z trzech możliwych. Oto wykres, przedstawiający to, jak rozłożyły się wyniki: 

 

 Widzimy, że większośd respondentów uważa kryzys za możliwy do przewidzenia. 

Wiele symptomów, zwiastujących nadejście krachu można było dostrzec już dawno temu. 

Wielu ankietowanych uważa jednak, że nie można było na szeroką skalę zapobiec skutkom 

kryzysu. Globalna machina została wprawiona w ruch i nikt nie mógł jej powstrzymad.  

Wszystko zaczęło się w latach 90, kiedy na giełdę amerykaoską wszedł jeden z 

największych banków inwestycyjnych Goldman Sachs. Jak każda spółka akcyjna zaczął gonid 

za zyskami, bardzo często po krętych i niebezpiecznych drogach. Zaczęto udzielad kredytów 

osobom o niższych dochodach oraz przeprowadzad ryzykowne operacje bankowe. W 1999 

roku wycofano (uchwalony po czarnym czwartku z 1929 roku) przepis, mówiący o zakazie 

łączenia dwóch typów bankowości:  inwestycyjnej (o dużym ryzyku) i depozytowo-

kredytowej. Rząd amerykaoski naciskał, aby dąd dostęp do kredytów hipotecznych osobom 

mniej zamożnym. Gwarantem takich kredytów miał byd dwa bliźniacze banki – Fannie Mae i 

Freddie Mac, których zadaniem było, poprzez pośrednie działania finansowe, zapewnienie 

Amerykanom dostępnego i taniego kredytu. Realizowały w ten sposób rządową strategię 

obniżania barier w dostępie do mieszkao i domów. 



Kryzys zaczął się ujawniad w 2006 roku spadkami cen mieszkao i domów. Wiele banków 

odnotowało liczone w miliardach dolarów straty, tak duże, że w kwietniu 2008 roku zostały 

one dokapitalizowane z funduszy paostwowych. Jednak nie pomogło to na długo. We 

wrześniu 2008 roku upadłośd ogłosił bank inwestycyjny Lehman Brothers, a rząd USA 

zmuszony był przejąd, posiadające milionowe długi,  Fannie Mae i Freddie Mac oraz 

dokapitalizowad największą na świecie firmę ubezpieczeniową AIG 85 miliardami dolarów. 3 

października Izba Reprezentantów zatwierdziła plan Paulsona,  który zakładał wykup z rynku 

złych długów udzielonych przez banki klientom, nie mającym obecnie możliwości ich spłaty. 

Kwota przeznaczona przez rząd USA na ten cel sięgnęła 700 mld dolarów. Uspokoiło to nieco 

nastroje na rynkach, ale nie na długo. Kryzys zaczął docierad do Europy. Rządy paostw 

Beneluxu były zmuszone przejąd kontrolę nad największym belgijskim bankiem (Fortis Bank). 

Korona islandzka zaczęła spadad, a sam kraj stanął na brzegu bankructwa. 

Pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialnośd za obecną sytuację ekonomiczną zadałam w 

mojej ankiecie. Oto, jakie odpowiedzi uzyskałam: 

 

Pytanie miało charakter otwarty, każdy mógł wpisad w rubrykę swoje zdanie. Jak widad 

respondenci byli bardzo podzieleni. Jednak większośd z nich była zgodna co do jednego – 

kryzys miał swój początek w Stanach Zjednoczonych i właśnie to paostwo ponosi za niego 

największą odpowiedzialnośd. To chciwośd amerykaoskich bankowców, ich nieprzemyślane 



działania doprowadziły do załamania rynku kredytowego, a w rezultacie do globalnego 

krachu. Bardzo duża liczba osób (22%) nie potrafiła udzielid odpowiedzi na pytanie. Widad 

więc, jak tajemniczy i zagadkowy jest dla dużej liczby osób kryzys i jego geneza. Jesteśmy 

obecnie świadkami ogromnego szumu medialnego, z którego nic nie wynika. Wszystkie 

większe stacje telewizyjne, rozgłośnie radiowe mówią na ten temat, ale mało która podaje 

prawdziwie przyczyny krachu, czy mówi o jego realnych skutkach. Dlatego tak duża liczba 

respondentów nie odpowiedziała na pytanie. 

Podobne pytanie zadałam w moim wywiadzie. Chciałam dowiedzied się, co według mojego 

rozmówcy doprowadziło do zawalenia się amerykaoskiego systemy finansowego. Uważa on, 

że kryzys zaczął się od rynku kredytów subprime – czyli udzielanych osobom, które nie 

powinny ich dostad. Ceny nieruchomości szły w górę, często nieproporcjonalnie do swojej 

prawdziwej wartości, tworzono pieniądze, które tak naprawdę nie istniały. Doszło do tego, że 

wielu ludzi inwestowało pieniądze w akcje fikcyjnych lub bardzo ryzykownych spółek (np. 

piramida Madoffa) „„Toksyczne aktywa” to takie, których nie ma, to pieniądze umoczone w 

rynku, który przestał istnied.” Mój rozmówca uważa, że za kryzys odpowiedzialne są właśnie 

wirtualne pieniądze. „Dawno temu te pieniądze były związane w sposób bezpośredni z 

fabrykami, hutami, handlem, nieruchomościami itd. Teraz to są raczej abstrakcyjne tematy, 

na których opierają się instrumenty finansowe. Jest to ta sfera gospodarki, która zrobiła się 

nieproporcjonalnie potężna w stosunku do sfery realnej. Oddziałuje ona oczywiście na 

prawdziwe życie, bo gospodarka realna jest napędzana kredytami bankowymi. Jeżeli sfera 

finansowa się zawaliła, to musiało to mied wpływ na sferę realną.” 

Jednak kryzys na rynku finansowym to nie wszystko. W 2008 roku można było zauważyd 

wyraźne załamania na rynku samochodowym oraz surowców. Spadły ceny ropy i miedzi, a 

zmniejszenie akcji kredytowych przez banki doprowadziło do zamrożenia sprzedaży 

samochodów w październiku. Wielkie koncerny takie jak Volkswagen czy Chrysler 

zapowiedziały falę zwolnieo. W ten sposób kryzys, dotychczas giełdowy, przeniósł się do 

realnej gospodarki. W Wielkiej Brytanii pracę straciło kilkadziesiąt tysięcy finansistów i 

bankowców. Przez ogromne zadłużenie osobiste i wzrost bezrobocia w Ameryce 

odnotowano spadek konsumpcji. Ludzie zaczęli liczyd każdy grosz w obawie przed 

nadchodzącą recesją. Banki również zaczęły stosowad tą taktykę. Zmniejszyło to liczbę 

inwestycji i zwiększyło straty wielkich spółek i małych przedsiębiorstw. Rosnącą panikę 

pogłębiały dodatkowo szybujące w dół ceny akcji.   

 

 

Podobieostwa do Wielkiej Depresji: 

Wielu ekonomistów uważa, że obecny kryzys jest bardzo podobny do tego z lat 

trzydziestych XX wieku. Profesor  John Paul Rossi, historyk  i wykładowca The Behrend 

College, filii Pennsylvania State University uważa, że to, co obecnie dzieje się na rynkach jest 



skutkiem powtórzenia błędów, które doprowadziły do załamania z lat 20. „Wielka depresja 

była efektem połączenia kilku czynników: finansowego kryzysu 1929 roku i poważnych 

problemów strukturalnych w amerykaoskiej gospodarce, takich jak duża liczba osób żyjących 

poniżej progu ubóstwa. (…) Dzisiaj gospodarka podąża tą samą ścieżką. Kryzysy hipoteczny i 

finansowy ograniczyły rynek kredytów i podcięły możliwości inwestycyjne amerykaoskiego 

biznesu. Idące za tym zamrożenie zarobków i zapożyczanie się społeczeostwa zmniejszyły 

wydatki konsumentów.” Profesor uważa, że obecne załamanie gospodarcze to skutek 

pęknięcia baoki spekulacyjnej, która „…została napompowana przez zbyt dużą skalę pożyczek 

udzielanych przez banki, korporacje finansowe i Wall Street. Rosnące raty uniemożliwiły 

kredytobiorcom dalsze spłacanie należności, a baoka spekulacyjna pękła”.  Takie wydarzenia 

odbijają się niekorzystnie na inwestorach, finansistach oraz całym rynku handlu 

nieruchomościami, a ich efektem jest znaczne ograniczenie akcji kredytowej banków, co 

powoduje zamrażanie inwestycji i załamanie na rynku. Kto jest za to odpowiedzialny? 

Profesor Rossi pisze tak „Baoka spekulacyjna z lat 20. kryła za sobą poważne problemy 

strukturalne w gospodarce. To samo tyczy się baoki z pierwszej dekady XXI wieku. 

Wysoka skala ubóstwa i nierówne rozdysponowanie bogactwa w latach 20. XX wieku 

przyczyniło się do kryzysu w kolejnej dekadzie. W 1929 roku 42% amerykaoskich rodzin żyło w 

skrajnym ubóstwie. Przez jakiś czas pomagały sobie one pożyczkami, ale przed koocem lat 

20. wyczerpały już swoje możliwości kredytowe. Gigantyczną częśd dochodu krajowego 

wytwarzał 1% najbogatszych Amerykanów. Dochód tej najzamożniejszej warstwy 

społeczeostwa równał się łącznym dochodom 40% najbiedniejszych Amerykanów. 

Podobną sytuację mogliśmy obserwowad pod koniec lat 90., gdy wzrost stawek 

robotniczych wyhamował, natomiast dochody najbogatszych Amerykanów nadal rosły. W 

2003 roku rozkład bogactwa zrównał się z tym z 1929 roku. Ponownie 1% najbogatszych 

zarabiał tyle, co 40% najbiedniejszych.”  Ta chora sytuacja była dobrze ukryta pod 

szybującymi w górę cenami nieruchomości i akcji, oraz ogromnymi kredytami, które w 2006 

roku przekroczyły wartości zarobków.  Gospodarka zaczęła zwalniad, ponieważ: „Podobnie 

jak w 1929 roku, na gospodarce odbijają się dwa załamania – wydatków konsumenckich i 

wydatków biznesu. Spadają dochody i konsumpcja pracowników, to drugie z kolei prowadzi 

do masowych zwolnieo. Wraz ze wzrastającym bezrobociem rośnie też liczba osób 

niezdolnych do spłacenia kredytów, to zaś doprowadzi do kolejnych bankructw – tak osób 

indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Bankructwa oznaczają kolejne problemy dla banków i 

towarzystw inwestycyjnych.” 

Według profesora Rossiego, Ameryka powtórzyła drogę błędów, które doprowadziły do 

załamania w latach trzydziestych. Zawalenie się piramid finansowych zbiegło się ze 

zwiększającymi się różnicami międzyklasowymi społeczeostwa amerykaoskiego oraz 

nadmierną konsumpcją. „W efekcie na naszych oczach gospodarka nieuchronnie wpada w 

kolejny wielki kryzys.” 



Tekst został pierwotnie opublikowany w History News Service i przetłumaczony przez 

Kamila Janickiego na potrzeby portalu histmag.org. Pełen tekst artykułu znajduje się w 

załączniku na koocu pracy. 

Kryzys w Polsce: 

Przez ostatnie kilka lat Polska stała się rajem dla inwestorów. Chłonny, nienasycony 

rynek, taosza siła robocza sprawiały, że zalała nas fala nowych, zagranicznych firm, banków, 

funduszy inwestycyjnych. Dobrze ilustruje to rysunek satyryczny, który znalazłam w 

Internecie: 

  2 

W naszym kraju nie doszło do tak gwałtownego załamania gospodarczego, jak w USA czy 

na Ukrainie. Ważne instytucje finansowe nie bankrutowały z dnia na dzieo. U nas proces ten 

następował stopniowo, co nie oznacza, że mniej brutalnie obchodził się ze zwykłymi ludźmi. 

Jeszcze we wrześniu obserwowaliśmy kryzys za oceanem i nikt nie podejrzewał, że wkrótce 

Polskę dotknie to samo. Owszem, banki zaczęły mied drobne problemy, ale wszyscy wierzyli 

zapewnieniom rządu polskiego, który mówił o silnych fundamentach gospodarki oraz o 

umacniającym się złotym.  

Jeszcze w listopadzie 2008 roku Ministerstwo Finansów zapewniało posłów, że nasz kraj 

jest wyspą stabilności, która oprze się nawałnicy kryzysu. Przyznano, że od połowy 2007 roku 

rosło ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego. Przedstawiono plany działao, obejmujące 

przede wszystkim uważną obserwację rynków finansowych oraz zwiększenie poziomu 

ochrony depozytów do równowartości 50 000 euro (ok. 175 000 złotych). Ministerstwo 

Finansów po raz kolejny podkreślało, że fundamenty polskiej gospodarki są stabilne, tempo 

wzrostu gospodarczego nadal rośnie i stale zwiększa się popyt krajowy. W roku 2008 

zmniejszyło się bezrobocie i zaobserwowano wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie się 

wartości przeciętnego wynagrodzenia, a Polska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 

inwestorów zagranicznych.  

                                                             
2  Rysunek pochodzi ze strony http://grafica.blox.pl/2008/10/Kryzys-ekonomiczny-na-673-rysunku.html 



Do działao, mających osłabid skutki kryzysu Rada Ministrów zaliczyła reformę podatku 

dochodowego „…która przełoży się na zmniejszenie efektywnego obciążenia podatkowego 

poprzez wprowadzenie nowej skali podatkowej oraz planowane ułatwienia w rozliczaniu 

podatku VAT.” Podjęto również działania, których celem było ułatwienie dostępu do 

funduszy unijnych. „Zdaniem Ministerstwa Gospodarki (stanowisko to popiera także 

Ministerstwo Finansów), ze względu na mocne fundamenty gospodarki polskiej, kryzys na 

rynku globalnym nie spowoduje recesji w naszym kraju.”3
 W lutym jednak zachowania rządu 

zmieniły się diametralnie. Już nie mówili na temat naszych „mocnych fundamentów”, ale 

zaczęli szukad oszczędności. Rafał Dobrowolski uważa, że rząd bardzo źle zrobił, zaprzeczając 

przez ostatnie miesiące temu, że w Polsce mamy kryzys. Nie uspokoiło to rynków, a jedynie 

wytworzyło atmosferę nieufności wokół działao Rady Ministrów i pogłębiło panikę na 

giełdzie. 

Opinia społeczna również zaczęła dostrzegad kryzys. Mimo, że mało kogo kryzys dotyka 

bezpośrednio (wykres pierwszy) oraz, że mimo wszystko jeszcze nie zaciskamy mocno pasa 

(wykres drugi), to zdecydowana większośd respondentów uważa, że kryzys dotarł już do 

Polski i należy coś z tym zrobid (wykres trzeci). 

4 

Na powyższym diagramie jasno widad, że społeczeostwo nie odczuwa jeszcze skutków 

kryzysu. Niektórzy ponieśli jakieś straty, ale są w mniejszości. Większośd respondentów albo 

w ogóle nie poczuła jeszcze tego, co niesie globalny krach, albo odczuła to w bardzo 

niewielkim stopniu (np. poprzez spadającą wartośd złotówki znacznie podrożały wyjazdy 

zagraniczne) 

                                                             
3
  Pełen tekst znajduje się w załączniku na koocu pracy 

4  Ankieta własna – pytanie zamknięte 



5 

Wyniki tego badania są ściśle powiązane z tymi poprzednimi. Ludzie, którzy nie odczuli 

jeszcze skutków kryzysu, nie odczuwają potrzeby oszczędzania. Osoby, które ograniczyły 

swoje wydatki, zrobiły to raczej ze strachu przed tym co może nastąpid, niż z powodu 

realnego spadku płac. 

6 

Jak widad, mimo, że mało kto odczuwa osobiście skutki kryzysu, to większośd 

respondentów zauważa już jego negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Przykładem mogą 

byd zmniejszone dochody do budżetu paostwa, czy spadająca wartośd złotówki. 

Prognozy ekonomistów nie zakładały większych problemów ekonomicznych. Jednak 

kryzys i jego rozmiary zaskoczył nawet największych pesymistów. Zaczęło wzrastad 

bezrobocie, zmniejszał się eksport, a kolejne filmy bankrutowały lub zawieszały działalnośd. 

Mimo że przeciętny obywatel nie odczuwa jeszcze skutków kryzysu, to ogólna sytuacja 

                                                             
5
  Badanie przeprowadzone na zlecenie „Rzeczpospolitej” przez GfK Polonia 

http://www.rp.pl/artykul/262542_To_nie_bedzie_krotki_kryzys_.html 
6  Ankieta własna – pytanie zamknięte 

http://www.rp.pl/artykul/262542_To_nie_bedzie_krotki_kryzys_.html


ekonomiczna nie wygląda zbyt kolorowo. Jak raportuje Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2009 r. 10,5% 

 i w  porównaniu do grudnia  2008 wzrosła o 1 punkt  procentowy. Jednak cały czas jest 

niższa niż rok temu - styczeo 2008 r. (11,5%). Najsilniejszy wzrost stopy bezrobocia (o 1,8 

punktu) do 14,2% odnotowano w województwie lubuskim, wzrost liczby bezrobotnych – o 

16,5% (o 7,7 tys. ). Obecnie całkowita liczba osób bezrobotnych wynosi 1634 tys. 

 7 

 

Branże, w których poziom zwolnieo jest najwyższy: przetwórstwo przemysłowe 

(produkcja maszyn i opakowao, cementu, wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, sprzętu 

AGD, odbiorników telewizyjnych, odzieży, mebli, metali, huty szkła); turystyki; finansów; 

motoryzacji; transportu.8 

Globalny kryzys uderzył głównie w przedsiębiorstwa eksportujące towary. Zagraniczne 

rynki zbytu zaczęły hamowad, więc zabrakło zleceo dla polskich firm. Najbardziej ucierpiała 

branża motoryzacyjna, która praktycznie zatrzymała produkcję. Kłopoty eksportu, 

stanowiącego ok. 40 proc. polskiego PKB, oznaczają więc problemy dla całej gospodarki. 

Eksporterzy stali się mniej skłonni do inwestowania i zatrudniania nowych pracowników, co 

przekłada się bezpośrednio na przedstawione wcześniej dane o bezrobociu.  NBP podał 12 

lutego, że eksport w grudniu 2008 r. spadł w ujęciu rocznym o 16,4 proc., a import o 13,5 

proc, co przedstawia poniższy wykres. 

                                                             
7  Wykres opublikowany na stronie internetowej „Rzeczpospolitej” 
http://www.rp.pl/artykul/19420,262742_Blyskawicznie_rosnie_liczba_bezrobotnych_.html 
8
  Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1409 

http://www.rp.pl/artykul/19420,262742_Blyskawicznie_rosnie_liczba_bezrobotnych_.html
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1409


9 

Gwałtownie spadad zaczęła również produkcja. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o 

charakterze sezonowym produkcja sprzedana w grudniu ukształtowała się na poziomie o 7,4 

proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,3 proc. niższym w porównaniu z 

listopadem br. - czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. Zostało to 

spowodowane zmniejszeniem się udziałów eksportu oraz wyraźnym załamaniem popytu na 

takie towary jak np. samochody10. Zauważono również wyraźne zmiany koniunktury. Jak 

pisze GUS: „Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lutym 

oceniany negatywnie, gorzej niż w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu 

lat. Na nastroje przedsiębiorców wpływają bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny 

bieżącego portfela zamówieo i produkcji. Odpowiednie prognozy są negatywne, zbliżone do 

formułowanych w styczniu. Pogarszają się niekorzystne oceny dotyczące zarówno bieżącej 

jak i przyszłej sytuacji finansowej. 

Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w lutym negatywne, gorsze niż 

w styczniu i w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Spowodowane jest to 

pogorszeniem ocen dotyczących bieżącego i przyszłego portfela zamówieo, produkcji 

budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej badanych przedsiębiorstw. 

Ogólny klimat koniunktury w handlu w lutym oceniany jest gorzej niż w styczniu oraz w 

analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat. Wpływają na to negatywne oceny bieżącej i 

przyszłej sprzedaży oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw.  

W lutym w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych koniunktura oceniana 

jest gorzej niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury 

formułują jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa, natomiast najlepsze – 

mimo pogorszenia – firmy z sekcji działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa. Tylko jednostki z 

sekcji działalnośd związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz działalnośd związana z 

obsługą rynku nieruchomości zgłaszają opinie nieco lepsze od prezentowanych w styczniu, a 

                                                             
9  Wykres opublikowany na stronie internetowej „Rzeczpospolitej” 
http://www.rp.pl/artykul/72960,262746_Coraz_gorzej_z_eksportem.html 
10

  Źródło: 
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/produkcja;przemyslowa;mocno;hamuje,23,0,418327.html 

http://www.rp.pl/artykul/72960,262746_Coraz_gorzej_z_eksportem.html
http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/produkcja;przemyslowa;mocno;hamuje,23,0,418327.html


niekorzystne oceny firm z sekcji działalnośd związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem.”11 

Dużym problemem polskiej gospodarki może byd również zmniejszenie inwestycji 

zagranicznych w naszym kraju. Według prognoz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 

Zagranicznych w 2009 roku inwestycje zagraniczne sięgną 7-10 miliardów euro. Dla 

porównania przedstawiam wykres, na którym widad, jak rozkładały się one w poprzednich 

latach. 

12 

Na wykresie widad również, że kryzys gospodarczy odcisnął swoje piętno już na danych z 

2008 roku. Ma to swój związek z wstrzymaniem produkcji wielu zakładów przemysłu 

motoryzacyjnego, który wytwarza produkty na eksport. Sytuacja nie poprawi się jednak zbyt 

szybko, głównie z powodu nieudzielania firmom kredytów bankowych oraz przez 

ograniczenie popytu światowego. 

Ostatni problem, o którym chciałabym wspomnied w tym rozdziale, staje się powoli 

gwoździem do trumny polskiej gospodarki. Mowa oczywiście o słabnącym cały czas złotym. 

Jeszcze kilka miesięcy temu był najmocniejszą walutą na świecie, a teraz „ciągnie się w 

ogonie”. Poniżej przedstawiłam dwa wykresy, które pokazują, jak zmieniał się kurs złotówki 

względem euro (pierwszy wykres) i dolara (drugi wykres): 

                                                             
11

  Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/45_907_PLK_HTML.htm 
12

   Wykres pobrany ze strony Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
http://www.paiz.gov.pl/index/index.php?id=7c5845cea683556d813ebd657e8cca01 

http://www.stat.gov.pl/gus/45_907_PLK_HTML.htm
http://www.paiz.gov.pl/index/index.php?id=7c5845cea683556d813ebd657e8cca01


 

13 

Jak widad, złotówka od sierpnia regularnie osłabiała się względem obu walut. Główną 

przyczyną takiego stanu rzeczy są ataki spekulacyjne, które wstrząsają stabilnością naszej 

waluty. Do tego rodzaju działao przyznał się ostatnio ogromny bank Goldman Sachs, a w 

kręgu podejrzeo znajduje się również duoski Danske Bank. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

   Wykresy powstały na podstawie kursów średnich walut obcych NBP i dzięki stronie http://kursy-
walut-wykresy.mybank.pl/ 

http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/
http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/


IV.Zagrożenia 

Wielu z nas zastanawia się, kiedy zakooczą się problemy gospodarcze. W sondażu 

przeprowadzonym przez GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej” czytamy: 

 

Jak widad, zdecydowana większośd uważa, że kryzys będzie trwał długo.  Ponad 40% 

ankietowanych opowiada się za najdłuższą opcją (3 lata). Prawie ¼ respondentów nie umie 

powiedzied, kiedy skooczy się kryzys. Myślę, że jest tak dlatego, że mało kto potrafi objąd 

swoim umysłem to co dzieje się obecnie na świecie, mało kto rozumie mechanizmy, które 

doprowadziły do globalnego krachu i dlatego trudno im stwierdzid, ile jeszcze będzie on 

trwad.  

A jak prognozują ekonomiści? Serwis internetowy Money.pl opublikował 16 lutego prognozy, 

w których czytamy: „najwięksi optymiści spodziewają się, że polska gospodarka zacznie 

przyspieszad już w tym roku. Ale także z ich wypowiedzi wynika, że zdecydowanie lepszy 

powinien byd rok przyszyły. 

- Pierwsze sygnały poprawy pojawią się wśród polskich firm eksportujących w drugiej połowie 

tego roku. Bardziej widocznej poprawy oczekiwałbym dopiero w I kwartale 2010 - szacuje 

Arkadiusz Krześniak z DB Polska. 

 

Podobnie uważa Aleksandra Świątkowska z PKO BP, która prognozuje, że jeżeli nie nastąpi 

pogorszenie sytuacji w USA oraz w krajach strefy euro, to pod koniec 2009 roku ulgę zaczną 

odczuwad polskie firmy eksportowe, a cała gospodarka w kolejnym roku. 

 

Poprawy w 2010 roku oczekuje także Piotr Bielski z BZWBK, którego zdaniem Polska ma 



szansę na niewielką poprawę już w przyszłym roku. 2009 rok będzie jednak nadal bardzo 

słaby, a odbicie w górę będzie bardzo powolne. 

Nie wszyscy są jednak tak dobrej myśli. Bardziej pesymistycznie przyszłośd polskiej 

gospodarki widzą Adam Antoniak z Bank BPH oraz Janusz Jankowiak z Polskiej Rady Biznesu. 

Według pierwszego rok bieżący będzie bardzo słaby dla rodzimej gospodarki, chod zacznie się 

budzid powoli eksport. - Przeciętny obywatel odczuje dopiero poprawę pod koniec 2010 roku - 

twierdzi ekonomista z Bank BPH. 

 

Jeszcze dalej w swoich prognozach posuwa się Janusz Jankowiak, który uważa, że kryzys 

finansowy może potrwad nawet do III kwartału 2011 roku, zaś w sferze realnej nawet do 

połowy 2013 roku.” 

Zagrożone branże: 

 Jest to temat, który interesuje chyba każdego. Wszyscy chcielibyśmy wiedzied, które 

branże ucierpią na globalnym kryzysie. Dlatego zadałam to pytanie w mojej ankiecie. Miało 

ono charakter otwarty, każdy mógł wpisad w puste pole swoją propozycję. Oto wyniki: 

 



Kierując się tymi wskazaniami, sporządziłam listę dziedzin gospodarki, które są 

najbardziej narażone na straty spowodowane globalnym spowolnieniem: 

 budownictwo – jest narażone na straty głównie z powodu zmniejszenia popytu. 

Ludzie, którzy chcieliby kupid dom lub mieszkanie, nie mogą tego zrobid, 

ponieważ banki niechętnie udzielają kredytów, albo są one bardzo wysoko 

oprocentowane. Powoduje do zastój w budownictwie mieszkaniowym (już w 

sierpniu 2008 roku deweloperzy oddali o 14% mniej mieszkao niż przed rokiem). 

Problemy mogą mied również firmy produkujące materiały budowlane (cement, 

cegły) i wykooczeniowe (armatura, podłogi), dla których zmniejszenie popytu w 

budownictwie mieszkaniowym oznacza mniej zleceo i zmniejszenie produkcji. 

 motoryzacja – jest wskazywana przez wielu jako branża najbardziej dotknięta 

skutkami kryzysu. Z powodu wstrzymania akcji kredytowej wielu klientów nie 

może pozwolid sobie na zakup własnych „czterech kółek”. Zmniejszenie popytu w 

branży samochodowej powoduje zmniejszenie lub zawieszenie produkcji w 

fabrykach oraz zmniejszenie ilości zleceo dla firm dostawczych (na przykład 

produkujących fotele albo części plastikowe) 

 transport – firmy zajmujące się transportem mogą wiele strącid z dwóch 

powodów -  po pierwsze zmniejsza się liczba firm eksportujących (brak popytu na 

ich towary), a po drugie  zwiększają się koszty, bo rośnie cena paliwa, a osłabia się 

wartośd złotówki względem euro.  Firmy transportowe są uzależnione od tego, co 

przewożą, a więc, jeśli spada produkcja w firmach potrzebujących transportu, 

zmniejsza się jednocześnie liczba zamówieo. Szacuje się, że niższe obroty mogą 

byd powodem bankructwa nawet 9 tys. z 23 tys. zarejestrowanych firm. Te, które 

nie splajtują mogą utracid częśd ciężarówek (będących najczęściej w leasingu). 

 przemysł ciężki – ograniczenie produkcji zakładów samochodowych, firm 

produkujących sprzęty AGD oraz zastój w budownictwie może spowodowad 

zmniejszenie liczby zamówieo i ogólną stagnację. Kolejnym problemem tej branży 

może  byd słabnąca złotówka (wzrost cen importowanych towarów) i 

zmniejszenie popytu zagranicznego na nasze towary, Szczególnie w tym dziale 

gospodarki szczególnie mocno można odczud zwolnienia. 

 przemysł zbrojeniowy – najbardziej uzależniony od działao rządu. Przez 

ograniczenie inwestycji paostwa i opóźnienia w modernizacji armii możemy 

oczekiwad znacznych problemów w tej branży. „Niezłe efekty przynosiła nam 

współpraca z przemysłem zbrojeniowym, dzięki temu koniec zeszłego roku był 

jeszcze na plusie. Pod to poczyniliśmy inwestycje, kupiliśmy nową maszynę, 

zatrudniliśmy pracownika - bardzo liczyliśmy na dalszą współpracę.  Potem 

przyszedł pośrednik i powiedział, że nic z tego, bo przyszła dyrektywa, aby 

wszystko wstrzymad” mówi mój rozmówca. Wstrzymanie wielu zleceo 

Ministerstwa Obrony może doprowadzid do wielu bankructw, szczególnie małych 

przedsiębiorstw. 



 banki i inne instytucje finansowe – ich straty widad było najwcześniej, ponieważ  

to od załamania na rynkach finansowych rozpoczął się kryzys. Straciły one dużo 

głownie ze względu na pieniądze „umoczone” w ryzykownych akcjach oraz na 

kredytach udzielanych pod zastaw nieruchomości, które nagle straciły wiele na 

wartości.  Jak uważa Rafał Dobrowolski, banki czeka trudny czas głównie ze 

względu na brak zaufania, który doprowadzi do tego, że ludzie nagle rzucą się 

odbierad swoje depozyty. Nieufnośd to również niechęd udzielania kredytów, 

która odbije się nie tylko na bankach, ale też na zwykłych ludziach i realnej 

gospodarce. 

 firmy zależące od eksportu – tutaj przyczyny spowolnienia są bardzo proste – 

zmniejsza się popyt światowy, zwiększają się długi i kłopoty zagranicznych 

przedsiębiorców, więc zmniejsza się liczba zamówieo. Światełkiem w tunelu może 

byd słabnąca złotówka, która zwiększa konkurencyjnośd naszych usług i 

produktów. 

 małe przedsiębiorstwa – są często zależne od jednego odbiorcy, a kiedy on się 

wycofa, popadają w kłopoty. Dodatkowo są obciążone dużymi kredytami, które 

teraz drożeją, co generuje nowe koszty i może prowadzid do bankructwa. 

 handel – może ucierpied z powodu ograniczenia konsumpcji i rosnących cen 

towarów importowanych. Ludzie przestaną kupowad duże ilości dób drogich, 

luksusowych, a zainteresują się taoszymi produktami. 

A tutaj przedstawiam rysunek, który jest według mnie idealnym podsumowaniem tematu: 

14 

                                                             
14  Rysunek pochodzi z portalu http://vincenthana.digart.pl/ 

http://vincenthana.digart.pl/


Inne zagrożenia: 

Co jeszcze może nas czekad? Każdy pewnie chciałby to wiedzied. Ja osobiście uważam, 

że największym zagrożeniem tego kryzysu, które może odbid się na naszych dalszych 

działaniach gospodarczych jeszcze przez wiele lat  jest brak zaufania dla innych ludzi, 

instytucji. Wielki krach, którego byliśmy (i nadal jesteśmy) świadkami, był skutkiem zbyt 

wielkiego zaufania, jakim obdarzono maklerów i fundusze inwestycyjne. Skutek może byd 

zupełnie odwrotny – ludzie stracą zupełnie zaufanie dla banków i będą woleli chowad je w 

przysłowiowej skarpecie niż powierzyd komuś obcemu. Taka sytuacja też nie jest dobra dla 

gospodarki, ponieważ banki aby móc pożyczad muszą mied z czego. 

Ekonomiści i inni eksperci prześcigają się w prognozach PKB, wzrostu gospodarczego i 

innych takich wskaźników. Jednak dla wszystkich kryzys jest jedną wielką niewiadomą. Zwykli 

ludzie najbardziej boją się bezrobocia i obniżenia stopy życiowej. Na zamieszczonym niżej 

diagramie widad, jak rozłożyły się odpowiedzi w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie. 

Większośd (prawie 30 %!) obawia się bezrobocia. Jest to całkowicie zrozumiałe – 

zmniejszenie produkcji może oznaczad zwolnienie. Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią 

jest wzrost cen. Ludzie obawiają się wszystkiego co może obniżyd ich stopę życiową, 

doprowadzid do problemów finansowych, dlatego na kolejnych miejscach najczęściej 

wymieniano spadek płac. 

 



Bezrobocie i jego gwałtowny wzrost to obecnie jeden z największych problemów 

Polski. Jak szacuje Ministerstwo Pracy, wzrosło ono już o jeden procent i ta tendencja będzie 

trwad nadal. Pani Minister Jolanta Fedak powiedziała w TVN CNBC, że w połowie roku stopa 

bezrobocia może osiągnąd zastraszający pułap 12%. Dlaczego tak źle dzieje się na rynku 

pracy? Główną przyczyną wzrostu bezrobocia jest zatrzymanie produkcji w dużych firmach, 

które produkują na eksport. Poza tym wielu fachowców (hydraulików, murarzy itp.) 

zakooczyło właśnie swoje umowy o dzieło i zostało bez pracy, a w związku z kryzysem na 

rynku nieruchomości szybko jej nie znajdą. 

Wzrost cen jest na razie słabo odczuwalny, ale jeśli złotówka będzie dalej słabnąd to 

może byd gorzej. Wzrosły koszty sprowadzania  towarów z zagranicy, co za jakiś czas odbije 

się na portfelach obywateli, którzy zaczną uważniej patrzyd na to, co i za ile kupują. Jednak 

nie jest to jedyny skutek osłabiania się naszej waluty. Im drożej kupujemy euro, tym bardziej 

oddala się szansa na szybką zmianę waluty na europejską. Osłabia to również naszą 

gospodarkę i zmniejsza zaufanie inwestorów. 

Jednym ze skutków, wymienianych w ankiecie było zmniejszenie świadczeo 

socjalnych. Nie jest to co prawda największe zagrożenie, nękające polską gospodarkę, ale 

może wzrastad. Wraz ze zwiększaniem się liczby bezrobotnych, więcej jest osób, którym 

zapomogi musi wypłacid paostwo. Fundusze są jednak ograniczone, a im więcej 

bezrobotnych, tym mniejszy będzie zasiłek „na głowę”. Kryzys może uderzyd również w 

służbę zdrowia, która już jest mocno zadłużona, a zawirowania na rynku finansowym mogą ją 

zaprowadzid na skraj przepaści. 

Nagły wzrost rat kredytów to koszmar, który spędza wielu sen z powiek. Rafał 

Dobrowolski opisuje najczarniejszy scenariusz tak: „…osoby posiadające kredyty  zaczynają 

mied problemy z ich spłacaniem, bo bank chce się wycofad i żąda natychmiastowego zwrotu 

należności. Klient, który nie będzie miał takiej możliwości zostanie zlicytowany.” Można też 

stracid oszczędności ulokowane w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych. Dlatego tak 

wielu ludzi obawia się problemów banku, bo oznaczają one również problemy dla nich 

samych. 

Jednym z bardzo ważnych czynników, wpływających na to, jak działa gospodarka 

kraju jest wzrost PKB. Co to takiego? 

Produkt krajowy brutto, PKB, miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju. 

Jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, 

wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa 

na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. 

 

PKB może być wyrażony w cenach rynkowych, zawierających podatki pośrednie lub - po ich 

potrąceniu - w cenach czynników wytwórczych (cenach netto). 

 

PKB różni się od produktu narodowego brutto (PNB) tym, że nie uwzględnia dochodu z lokat 

zagranicznych [definicja pochodzi z Onet.pl – Portal Wiedzy] 



Wskaźniki PKB dla Polski w ostatnich latach: 
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źródło: Money.pl 

* - wzrost PKB zapisany w ustawie budżetowej 

** - prognoza wzrostu PKB, do której skłania się rząd 

*** - najbardziej pesymistyczna prognoza wzrostu PKB Saxo Banku 

Jak widad, prognozy nie są zbyt optymistyczne – te najgorsze zakładają spadek PKB. Nie 

rokuje to dobrze polskiej gospodarce – oznacza znaczne zmniejszenie konsumpcji i produkcji, 

oraz ograniczenie dochodów. Wzrost PKB zapisany w ustawie budżetowej jest punktem 

wyjściowym dla przewidywao rządu na temat polskiej gospodarki w nadchodzącym roku. 

Jego zmniejszenie oznacza znaczne ubytki w dochodach paostwa, a co za tym idzie duże 

oszczędności. 

                                                             
15  Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 



 Co kryzys oznacza dla zwykłych ludzi? Na pewno obniżenie stopy życiowej i koniec 

czasów beztroski. Trzeba zacząd uważnie liczyd przychody i wydatki. Mój rozmówca uważa, 

że kryzys najbardziej uderzy w ludzi posiadających kredyty oraz tych, którzy powierzyli swoje 

oszczędności funduszom inwestycyjnym. „Gwałtowny wzrost kursu dewizowego spowoduje 

masowe bankructwa gospodarstw domowych i zakładów, które są bardzo zadłużone w 

obcych walutach.” Według niego dużym zagrożeniem jest również słabnąca złotówka. Jeśli 

dalej będzie taniała w takim tempie, to „…ludzie wykupią kantory, rzucą się na banki i zaczną 

za wszystkie oszczędności kupowad walutę.” Może to poważnie zachwiad polską gospodarką. 

 Kryzys ma charakter samonapędzający – jest wielu ludzi, którzy jeszcze na nim nie 

stracili, ale już boją się inwestowad. Ta panika i wzajemna nieufnośd pogłębia zapaśd. 

 

Na powyższym wykresie widad, że przy obecnej sytuacji na rynkach mało kto jest gotowy 

zainwestowad swoje pieniądze. Takie działania tylko pogłębiają panikę na giełdach. Wielu 

ekonomistów i socjologów uważa, że byłoby o wiele lepiej, gdyby rząd zaczął wspierad 

inwestorów i przestał prowadzid politykę zaprzeczania. Trudno się z tym nie zgodzid. 

  

 

 

 



V.Działania rządu 

Sytuacja na świecie jest poważna, a kryzys powoli przenika do Polski. W poprzednich 

rozdziałach opisałam to, w jaki sposób dociera do nas globalne załamanie. W tym opiszę 

działania, które zaproponowała Rada Ministrów, oraz to, jak je wykonuje. 

Ankietowani przeze mnie i inne ośrodki badawcze są zgodni – rząd nie radzi sobie z 

kryzysem. 
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Jak widad mało kto jest zadowolony z działao polskich władz. Myślę, że odpowiedzi te 

wynikają głównie z braku informacji realnych ze strony rządu. Ministrowie dużo mówią na 

temat tego, co trzeba zrobid, a mało o tym, co już zrobili. Rafał Dobrowolski uważa, że 

powinni oni wiedzied już na początku jesieni o kryzysie i już wtedy powinni podjąd 

zdecydowane działania, które byłyby może trochę na wyrost, ale uspokoiłyby 

przedsiębiorców i graczy giełdowych. Niestety zrobiono niewiele i odbija się to teraz - na 

wahaniach kursów walut, wzroście bezrobocia i spadku produkcji.  

W listopadzie rząd przedstawił „Plan Stabilności i Rozwoju”, który miał pomóc Polsce w 

przejściu  przez kryzys. Oto w jaki sposób Rada Ministrów chce pomóc gospodarce: 

 „Gwarancje dla depozytów bankowych  

Znowelizowano ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Umożliwiło to 

zagwarantowanie wypłacalności depozytów Polaków do 50 tys. euro, czyli zgodnie z 

obecnym kursem do ok. 230 tys. zł. 

 

Komitet Stabilności Finansowej  

Uchwalono ustawę o Komitecie Stabilności Finansowej, co w razie nasilenia kryzysu ułatwi 

podejmowanie szybkich i skoordynowanych działao przez najważniejsze uprawnione do tego 

instytucje. Zwiększono częstotliwośd spotkao Ministerstwa Finansów z Narodowym Bankiem 

Polskim i Komisją Nadzoru Finansowego. 

 

Wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeo dla MŚP   

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania umożliwiające zwiększenie dostępu 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego 

poprzez wzmocnienie systemu gwarancji i poręczeo oraz wykreowanie dodatkowej, 

bezpiecznej akcji kredytowej (nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 

przez Skarb Paostwa oraz niektóre osoby prawne; ustawy o Funduszu Poręczeo Unijnych oraz 

ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego). 

 

Wsparcie dla instytucji rynku finansowego  

9 stycznia 2009 r. Sejm przyjął projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Paostwa wsparcia 

instytucjom finansowym, której celem jest zapewnienie Ministrowi Finansów możliwości 

wsparcia instytucji finansowych mających problemy z płynnością . 

 

Umożliwienie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na prace badawcze  

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania umożliwiające rozliczanie kosztów prac badawczo-



rozwojowych, w chwili ich poniesienia lub poprzez odpisy amortyzacyjne w trakcie trwania 

inwestycji. Obecnie rozliczenie takie możliwe jest wyłącznie po zakooczeniu prac badawczych 

(zmiany w ustawach o PIT i CIT). 

 

Wprowadzenie wyższej ulgi inwestycyjnej dla MSP oraz nowo zakładanych firm  

Rada Ministrów przyjęła rozwiązania zwiększające możliwośd zaliczania do kosztów 

podatkowych wydatków na inwestycje w postaci jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 

(np. zakup maszyn i urządzeo, wyposażenia itd.) z 50 do 100 tysięcy euro dla małych 

podatników oraz firm rozpoczynających działalnośd w latach 2008 – 2010. 

 

Większa dostępnośd kredytów dla przedsiębiorstw  

Dokonano podwyższenia określonego w Ustawie budżetowej na 2009 r. limitu gwarancji i 

poręczeo Skarbu Paostwa do 40 mld złotych.  

Ministerstwo Finansów jest w trakcie opracowania przejrzystych zasad dostępności  

i wykorzystania tego instrumentu, tak by mógł on stanowid realne narzędzie stymulowania 

inwestycji w poszczególnych sektorach (w 2008 r. udzielono gwarancji i poręczeo na ok.  

3 mld zł, przy określonym w Ustawie budżetowej limicie w wysokości 15 mld). Podwyższenie 

limitu umożliwi udzielanie częściowych gwarancji na portfelowe lub indywidualne pożyczki 

banków komercyjnych. 

 

Zwiększenie kapitału pożyczkowego dla małych i średnich firm 

Rząd przyjął program zwiększający kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw z obecnych 888,5 mln zł do ok. 1,8 mld zł w 2013 r. W przypadku funduszy 

poręczeniowych kapitał zostanie podniesiony z 589 mln zł do ok. 1 mld zł. Zadaniem 

programu jest poprawa dostępu, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, do zewnętrznych 

źródeł finansowania za pośrednictwem systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. 

 

Mniejsze długi spółdzielni mieszkaniowych  

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Paostwa spłaty 

niektórych kredytów mieszkaniowych. Dzięki temu, Skarb Paostwa będzie mógł zawierad ze 

spółdzielniami mieszkaniowymi, będącymi jego dłużnikami, umowy – odroczenia, rozłożenia 

na raty lub umorzenia (całości lub części) zadłużenia. Chodzi o umowy ze spółdzielniami, 

które są dłużnikami z tytułu wykonania umów poręczenia spłaty niektórych kredytów 

mieszkaniowych. Skarb Paostwa zawarł umowy poręczenia z PKO BP SA i BGŻ SA. 

 

Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii  

Rada Nadzorcza i Zarząd NFOŚiGW przyjęły Program wsparcia inwestycji w odnawialne 



źródła energii (OZE), który przewiduje wydatkowanie w latach 2009 – 2012, co najmniej 1,5 

mld zł na budowę lub modernizację dużych inwestycji ekologicznych. 

 

Znoszenie barier dla inwestycji w infrastrukturę teleinformacyjną  

Przyspieszono działania zakładające zwiększenie inwestycji w infrastrukturę 

teleinformatyczną, finansowanych ze środków UE oraz w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego (łączny budżet tego typu inwestycji wyniesie ok. 4 mld EURO do 2013 r.).  

Koordynacją tych prac zajmuje się powołany 23 grudnia 2008 r. Zespół ds. realizacji 

programu „Polska Cyfrowa” kierowany przez podsekretarza stanu w Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża.  

 

 

Przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE 

 16 grudnia 2008 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wydatkowania środków na koniec 2009 r. 

w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach NSRO 2007-2013”, 

zawierający cel wykorzystania środków UE na poziomie 16,8 mld. zł. 

 

Ochrona gospodarki i gospodarstw domowych przed niekontrolowanym wzrostem cen 

energii 

Dzięki aktywności Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Skarbu Paostwa udało się 

ochronid gospodarstwa domowe przed nadmiernym wzrostem cen energii w 2009 r. Wzrost 

taryf będzie niższy niż w 2008 r. i trzykrotnie niższy w stosunku do zamiarów energetyki, co 

pozwoli na pozostawienie w kieszeniach Polaków 1,5 mld zł. 

 

Utworzenie Rezerwy Solidarności Społecznej  

Przygotowane zostaną narzędzia dotyczące Rezerwy Solidarności Społecznej (w wysokości 

1140 mln zł) w celu wsparcia najsłabszych, którzy w szczególny sposób mogą byd narażeni na 

skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego. 

 

Znaleziono 19,7 mld zł oszczędności  

Planowane ograniczenia wydatków nie obejmą rent, emerytur, płac i najbardziej 

zasadniczych zobowiązao paostwa. 

 

Zabezpieczenie instytucji finansowych poprzez ich dokapitalizowanie przez Skarb Paostwa  

Rząd przyjął projekt ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych. Skarb Paostwa będzie 



mógł udzielad gwarancji instytucjom finansowym, które są zagrożone utratą płynności 

finansowej, w formie objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. Chodzi 

o dokapitalizowanie instytucji, którym Komisja Nadzoru Finansowego w programie 

naprawczym zaleciła podwyższenie funduszy własnych. Projekt ustawy obejmuje banki 

krajowe i krajowe zakłady ubezpieczeo, z wyjątkiem towarzystw ubezpieczeo wzajemnych. 

 

Przyśpieszenie inwestycji współfinansowanych z UE - zaliczki dla przedsiębiorców  

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie 

zaliczek, które ułatwią firmom realizację projektów, m.in. zwiększając ich wiarygodnośd 

kredytową wobec banków.  

Zaliczkę mają szansę otrzymad przedsiębiorcy startujący w najbliższych konkursach, a także 

ci, którzy otrzymali dofinansowanie w tych już rozstrzygniętych.”17 

Jak widad zrobiono już wiele, głównie wprowadzając ułatwienia dla przedsiębiorstw. Miało to 

zapobiec ewentualnemu zastojowi finansowemu. Pomyślano również o zwykłych ludziach: 

podczas debaty w sprawie kryzysu premier Donald Tusk zaproponował pomoc bezrobotnym, 

którzy posiadają zabójcze kredyty mieszkaniowe. Rząd miałby im je pomagad spłacad przez 

rok, a pieniądze na to pochodziłyby z Funduszu Pracy.  

Ten pomysł nie zyskał jednak aprobaty większości polityków – podobnie jak ten, który 

zakłada obcięcie finansowania partii politycznych z budżetu. Obowiązujące przepisy mówią, 

że Minister Finansów wypłaca środki z budżetu uprawnionym do tego ugrupowaniom w 

czterech równych ratach, po zakooczeniu każdego kwartału. W kwietniu za pierwszy kwartał 

tego roku partie dostaną odpowiednio: PO ponad 10 mln zł, PiS – prawie 9,5 mln zł, a PSL i 

SLD – po ponad 3,5 mln zł. 
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Poza tym rząd planuje zwiększenie ilości inwestycji. Jeśli chodzi o lata 2008-2009, mówimy o 

przygotowaniu frontu robót na pesymistycznie 40 – optymistycznie 60 mld zł – podkreślił 

premier podczas debaty sejmowej na temat kryzysu. – Do roku 2010, Polska uruchomi 400-

500 mln euro na inwestycje energetyczne, w tym m.in. na budowę gazoportu. Takie działania 

mogą ożywid gospodarkę i pomóc przedsiębiorcom. Oby te plany zostały wprowadzone w 

życie. 

 Najważniejszym narzędziem walki z kryzysem gospodarczym jest szybkie wejście do 

strefy euro. Rada Ministrów uważa, że jest to jedyny sposób na zapewnienie naszej walucie 

stabilizacji. Już samo wejście do ERM2 (poczekalni przed przyjęciem euro) ma zapewnid 

złotówce umocnienie się. Jednak oprócz tych bardzo optymistycznych opinii słychad też 

krytykę. Wielu uważa, że wchodzenie zbyt szybko do strefy  euro jest pakowaniem się w 

jeszcze większe kłopoty gospodarcze, a „korytarz” ERM2 będzie rygorystycznie wymagał od 

naszej waluty stabilności, co w rezultacie uderzy w polskie rezerwy walutowe (aby utrzymad 

odpowiedni kurs złotówki, trzeba będzie je wyprzedawad). Na ten temat toczy się wciąż ostra 

debata, od której wyników zależy dalsza przyszłośd polskiej gospodarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.Moje propozycje 

 Jak wynika z zebranych przeze mnie materiałów, diagnoz i badao, kryzys to bardzo 

poważne i złożone zjawisko, z którym mało kto potrafi sobie poradzid. Kiedy zaczynałam 

pisad tą pracę bałam się tego ostatniego rozdziału. Teraz ma jednak kilka propozycji, które 

według mnie pomogłyby polskiej gospodarce. 

 

Było to jedno z ostatnich pytao, które zadałam w mojej ankiecie. Każdy z respondentów mógł 

zaznaczyd jedną z trzech opcji lub wpisad własną.  Jak widzimy, największym 

zainteresowaniem cieszyło się poszukiwanie kolejnych oszczędności, pewnie dlatego, że jest 

już sprawdzone w praktyce przez rząd. Bardzo wartościowe okazały się odpowiedzi wpisane 

w dodatkową rubrykę. Na ich podstawie opracowałam swoje propozycje rozwiązania 

problemu. 

Mój rozmówca,  uważa, że najgorsze co można zrobid, to pozwolid wszystkim osobom 

bezrobotnym na „nicnierobienie” „(…)człowiekowi, który nie ma nic do roboty przychodzą do 

głowy różne rewolucyjne pomysły.”. Dlatego uważa on, że rząd powinien organizowad różne 



roboty publiczne, inwestowad w polskie firmy, ale nie pompowad w gospodarkę pustych 

pieniędzy, bo to zaburza zasadę zdrowej konkurencji i prowadzi do inflacji. Oprócz tego, 

należy ułatwid procedury przyznawania funduszy unijnych, które obecnie„…pomagają 

firmom prowadzącym szkolenia z savoir-vivr’u, a nie tym, które prowadzą prawdziwą 

produkcję.” 

Proponowane działania: 

 Rząd prowadzi raczej politykę pasywną – nie walczy z samym kryzysem, ale jego skutkami. 

Moje propozycje można zaliczyd raczej do polityki aktywnej, bo mają one zapobiec 

negatywnym skutkom kryzysu, a nie z nimi walczyd ( już po wystąpieniu). 

Bardzo ważnym narzędziem walki z globalną zapaścią powinny byd zlecenia publiczne. 

Władze powinny inwestowad jak najwięcej w polskie firmy, organizując wiele przetargów. W 

naszym kraju nadal potrzeba wielu elementów infrastruktury – autostrad, linii kolejowych, 

metra itp. zamiast wstrzymywad inwestycje, rząd powinien rozkręcad gospodarkę nowymi 

zleceniami. Mogłyby byd one finansowane z funduszy unijnych, których nie powinno 

zabraknąd. Komisja bardzo by chciała, by te kraje europejskie, które są w takiej sytuacji, że 

mogą zwiększyd swoje kredytowanie MFW, podjęły decyzję o wsparciu- powiedział  unijny 

komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Alamunia. - To pozwoliłoby zwiększyd 

dostępne środki kredytowe MFW na programy pomocowe – wyjaśnił. Jego zdaniem Unia 

znacząco wspiera już 12 nowych krajów członkowskich: w tym roku wpłynie do nich 7 mld 

euro funduszy regionalnych, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla regionu 

sięgną 11,5 mld euro, do dyspozycji z unijnego funduszu na ratowanie bilansów płatniczych 

krajów poza strefą euro jest jeszcze 15 mld euro.19A więc pieniądze są, tylko trzeba umied je 

wykorzystad. 

Na samym początku kryzysu w Polsce pojawiło się wiele informacji na temat opcji 

walutowych, na których dużo straciło wiele firm. Co to takiego? 

Opcja walutowa (ang. fx option, currency option) to umowa zawarta pomiędzy nabywcą 

(kupującym) a wystawcą (sprzedającym), według której nabywca ma prawo a nie obowiązek 

do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty CUR1 za walutę CUR2 według określonego 

kursu bazowego w uzgodnionym dniu lub jakimś odcinku czasu. Za zakupione prawo 

nabywca płaci wystawcy premię (ang. premium), ponieważ wystawca w ten sposób zostaje 

zobowiązany do realizacji prawa nabywcy. *Źródło: wikipedia.pl+ 

W wyniku gwałtownych zmian kursu złotówki, wiele firm wiele straciło na opcjach lub 

zbankrutowało (np. Odlewnie Polskie). Największymi sprzedawcami opcji w Polsce były 

JPMorgan, UniCredit i Citibank. Wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował 

unieważnienie opcji, ale rząd nie zajął się tym pomysłem. Jednak jest to dosyd poważny 
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problem i trzeba z nim coś zrobid. Aby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości, 

proponuję, aby zakazad prawnie opcji walutowych (tak jak zakazano zmów cenowych) i 

wprowadzid dotkliwe sankcje dla łamiących to prawo. Niestety, co się stało, to się nie 

odstanie – jedyną możliwością rozwiązania problemu opcji są mediacje i rozmowy między 

stronami konfliktu. Nikt tu przecież nie jest bez winy. Firmy chciały zabezpieczyd swoje zyski, 

a banki zyskad na niewiedzy klientów. 

Ostatnio prawie codziennie słyszymy o atakach spekulacyjnych na polską walutę. Oznacza 

to, że ludzie chcą zarobid, wykorzystując różnice między cenami złotówki. Nie jest do dobre 

dla naszej gospodarki, ponieważ prowadzi do osłabienia waluty i odstrasza inwestorów. 

Moją propozycję rozwiązania tego problemu jest podatek Tobina. 

Podatek Tobina – zaproponowany przez Jamesa Tobina, amerykaoskiego noblistę w 

dziedzinie ekonomii, podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód 

miał byd przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych. 

Jest on uznawany za jeden z prostszych instrumentów walki z walutową spekulacją 

finansową na skalę globalną. Wprowadzenie podatku Tobina odsuwa niebezpieczeostwo 

gwałtownego osłabienia waluty jakiegoś kraju na skutek działao spekulantów. 

Spekulacja walutowa polega na odniesieniu zysku przez sprzedaż waluty i ponownym jej 

odkupieniu po niższej cenie. Spekulanci, aby osiągnąd jak największe zyski, sprzedają i 

odkupują waluty wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Jeśli, po wprowadzeniu podatku Tobina, 

za każdą tego typu operację spekulant musi zapłacid podatek proporcjonalny do 

zamierzonego zysku, działania te będą mniej opłacalne. W przeciwieostwie do spekulanta, 

firma handlująca lub inwestująca za granicą dokonuje bardzo niewielu aktów kupna-

sprzedaży walut. Nie będzie ona więc dotknięta podatkiem Tobina. 

Skutecznośd podatku Tobina jest możliwa jedynie, gdy zostanie powołany jednocześnie 

przez kilka liczących się na międzynarodowym rynku obrotów walutowych krajów. 

Stowarzyszenie ATTAC zaproponowało, by Unia Europejska podjęła inicjatywę utworzenia 

„strefy Tobina”. Działania te zakładałyby opodatkowanie wymiany euro na inne waluty i 

odwrotnie. *Źródło – wikipedia.pl] 

Takie rozwiązanie uniemożliwiłoby spekulantom granie na niekorzyśd złotówki i jednocześnie 

przybliżyło nas do strefy euro. Jednak, aby wprowadzi taki podatek, potrzebna jest zgoda 

Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zainteresuje się ona ochroną paostw członkowskich 

przed atakami spekulacyjnymi. 

Kolejna moja propozycja dotyczy walki z bezrobociem. Jak wiadomo, najgorsze co może się 

zdarzyd, to diametralny wzrost bezrobocia. Tego nie przeżyłaby ani nasza gospodarka, ani 

nasz system społeczny. Dlatego, aby tworzyd nowe miejsca pracy, paostwo powinno 

organizowad roboty publiczne – właśnie w ten sposób udało się wyjśd z kryzysu w XX wieku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/ATTAC


Mimo, że wielu przeciwników tego rodzaju prac mówi, że doprowadzają one do jeszcze 

większej frustracji społecznej, ja uważam, że każdy człowiek pracujący jest szczęśliwszy niż 

ten bezrobotny. To leży w ludzkiej naturze. 

Jedną z propozycji, które uzyskałam w mojej ankiecie, jest wprowadzenie wyższych 

podatków od osób bogatszych. Uzasadniono to tak: „… w ten sposób można zapobiec 

sytuacji typowej dla czasów kryzysu, kiedy bogaci wstrzymują wydatki, bo mają wszystko ale 

boją się inwestowad, a biedni nie wydają bo nie mają co wydawad. Obniżony poziom 

konsumpcji staje się gwoździem do trumny i tak już osłabionej gospodarki” Myślę, że jest w 

tym trochę racji, ponieważ kryzys wywołali bankowcy i inni „bogacze”, a nie zwykli ludzie, 

którzy teraz najmocniej odczuwają jego skutki. Wprowadzenie nieco wyższych podatków na 

czas określony może pomóc naszemu rynkowi. 

Bardzo ważnym elementem walki z kryzysem musi byd rzetelna informacja. Nic tak nie 

zwiększa paniki na giełdzie jak premier i ministrowie miotający się jak w amoku. Mało kto 

wierzy w zapewnienia ludzi, którzy nie za bardzo sami sobie ufają. Powinna powstad 

specjalna strona WWW, na której w jasny i przejrzysty sposób opisane będą działania rządu 

oraz będzie można zasięgnąd rady specjalisty. Można to sfinansowad z funduszy Unii 

Europejskiej na rzecz informatyzacji kraju. 

Ostatnia propozycja to raczej apel. Od nowego roku weszła w życie ustawa, która odbiera 

cześd przywilejów przedsiębiorcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Przez to 

przestało im się to opłacad (niepełnosprawni pobierają przecież taką samą pensję, jak zdrowi 

pracownicy, ale pracują mniej efektywnie) i zaczęła się fala zwolnieo. W związku z kryzysem, 

wiele firm dużo traci przez nowe przepisy. Dlatego powinno się zmienid tą ustawę, aby 

tysiące niepełnosprawnych nie wylądowały na bruku. 

Jakie mogą byd koszty społeczne proponowanych przeze mnie zmian? Przede wszystkim 

ludzie muszą nauczyd się uczciwości i powściągad swoją chciwośd. Każdy chciałby więcej, 

lepiej, jak najmniejszym kosztem, co nie zawsze oznacza uczciwie. Powinnyśmy  też zacząd 

myśled o dobrze wspólnym – kupując polskie produkty pomagają polskiej gospodarce, nie 

rzucając się na kantory ratują polski system bankowy itp. Poza tym ważna jest współpraca 

między podziałami – nieważne kto jest z jakiej partii politycznej, ważne, że Polska potrzebuje 

silnej i zdecydowanej władzy, która potrafi rządzid, a nie tylko wykłócad się o stołki. Dlatego 

należy powściągad partyjne animozje i pracowad dla dobra polskiego. Żeby żyło się lepiej…  

PLAN: 

Aby naprawdę pomóc gospodarce trzeba przejśd od słów do czynów. Nawet najlepszy 

pomysł nic nie zmieni, jeśli pozostanie na papierze. Dlatego uważam, że wszystkie zmiany 

powinny zostad wprowadzone jak najszybciej, aby zapobiec narastaniu kryzysu. 

Potencjalnymi sojusznikami aktywnych działao w gospodarce mogą byd dwa opozycyjne 



ugrupowania polityczne. Prawi i Sprawiedliwośd opowiada się już od dawna za większą 

ilością inwestycji i interwencji paostwa w gospodarkę, nawet kosztem zwiększenia deficytu 

budżetowego. Sojusz Lewicy Demokratycznej również optuje za interwencjonizmem 

paostwa. Mogą oni zgłosid inicjatywę ustawodawczą, która zakazywałaby udzielania 

kredytów osobom niemających możliwości ich spłaty. Jednak nie jest to największy polski 

problem. U nas kredyty nie były udzielane na taką skalę, więc i poszkodowanych jest mniej. 

O wiele większe zagrożenie stanowią bezrobotni, których pojawia się coraz więcej. Dlatego 

najpilniejszym działaniem, jakie należy podjąd, jest ochrona miejsc pracy. Można to zrobid 

poprzez obniżenie podatków, czasowe zmniejszenie składki ZUS oraz dotacje z funduszy 

unijnych dla przedsiębiorców, którzy ograniczą zwolnienia. Jednak potrzeba nie tylko 

poświęceo ze strony pracowników. Swoją chęd pomocy muszą wykazad również związki 

zawodowe, które zamiast obsesyjnie bronid (kompletnie nierealnych w dobie kryzysu) 

przywilejów, muszą pójśd na pewne ustępstwa – na przykład zmniejszenie płac, które 

pozwoliłoby zachowad miejsca pracy. 

Już wkrótce odbędzie w Pradze szczyt Unii Europejskiej. Nie będzie on na pewno ostatnim 

dotyczącym kryzysu. Aby móc skutecznie oprzed się atakom spekulantów, Polska musi uno: 

wejśd szybko do korytarza ERM2 (poczekalni przed strefą euro), a przynajmniej rozpocząd 

rozmowy na ten temat, secundo: zgłosid projekt opodatkowania wymiany euro na inne 

waluty (tzw. podatku Tobina), który mógłby zapobiec dalszym atakom spekulacyjnym na 

waluty paostw członkowskich. Unia musi też stanowczo potępid działania, których celem jest 

zamykanie rynków pracy dla cudzoziemców. Teraz, w dobie kryzysu, łatwiej mówid nam 

„Polska praca dla Polaków” i żądad przyjmowania do pracy przede wszystkim Polaków ( takie 

sytuacje miały miejsce np. w Wielkiej Brytanii). Niektóre paostwa np. Niemcy poważnie 

rozważają odłożenie otwarcia swoich rynków pracy dla Polaków. Takie działania uderzają w 

podwaliny Unii Europejskiej i są wyraźnym zagrożeniem dla jej jedności.  

Kolejnymi działaniami, które należy podjąd w dobie kryzysu, to ujednolicenie polityki 

paostwa. Politycy muszą osiągnąd konsensus w najważniejszych dla nas sprawach, bo inaczej 

czekają nas dalsze fale paniki na rynkach. Decyzje powinny zapadad w gabinetowych 

negocjacjach i byd podawane do publicznej informacji (np. na specjalnej stronie 

internetowej) w koocowej, spójnej i dopracowanej formule. Władze muszą określid jasno 

priorytety na czas kryzysu i się ich trzymad. Nie może trwad dalej sytuacja trójwładzy (PO – 

Prezydent – PSL) 

Adolf Hitler wyprowadził Niemcy z Wielkiego Kryzysu poprzez roboty publiczne i inwestycje 

paostwowe w przemyśle zbrojeniowym. Nie jest to może najtrafniejszy przykład, ale te 

metody okazały się skuteczne. Dlatego, aby zwalczyd obecny kryzys należy jak najwięcej 

inwestowad w zachowanie miejsc pracy. Od dawna planowana jest modernizacja armii – 

wymaga to przecież zmiany uzbrojenia, czyli nowych zleceo dla polskich firm. Mam nadzieję, 

że rząd w tym amoku oszczędzania nie zapomni o takim „pompowaniu” środków w polską 

gospodarkę. 



Podsumowując, aby naprawdę walczyd z kryzysem trzeba uaktywniad gospodarkę. Ale ważne 

jest również nastawienie ludzi do zmian. Nic się nie uda, jeśli nie osiągniemy konsensusu na 

szczytach władzy. Rząd musi przestad prowadzid wojnę z prezydentem i PiSem, a PiS 

powinien stad się konstruktywną opozycją, która więcej wnosi niż psuje. Jednak rządzący to 

nie wszystko. Obywatele również muszą zmienid swoje nastawienie. Profesor Zygmunt 

Baumann w wywiadzie Tomasza Kwaśniewskiego (Duży Format nr 6/814 z 9 lutego 2009) 

uważa, że obecne społeczeostwo to pokolenie karty kredytowej, podczas gdy jeszcze 

kilkadziesiąt  lat temu dominowała filozofia książeczko oszczędnościowej. „Za mojego młodu 

uczono, żeby odkładad na mieszkanie, na  samochód.(…) A potem przyszła era karty 

kredytowej, kiedy młodych kusiło się i zmuszało do zadłużania. Jeżeli miłujesz ojczyznę, 

ożywiaj gospodarkę, czyli wydawaj więcej pieniędzy. Jeżeli ich nie masz, to pożycz, ale 

wydawaj.” Uważa on, że potrzebne jest nie tylko wyjście z kryzysu, ale też zmiana 

mentalności. Ludzie muszą się nauczyd powściągad swoje pragnienia, czekad i pracowad na 

swój sukces. Era ogólnego dobrobytu i dostępu do wszystkiego się skooczyła. Trzeba nauczyd 

się żyd w tych nowych czasach, co niekoniecznie będzie łatwe. 

Przeciwników zmian będzie dużo. Bo przecież mało kogo interesuje zmiana tego co dobre i 

wygodne na coś, co jest trudniejsze i mniej luksusowe. Ale w koocu wszystkich tak przycisną 

rozmiary kryzysu, że chcąc nie chcąc będą musieli przystad na zmiany. Potencjalnymi 

sojusznikami, w takim zmienianiu społeczeostwa może byd Kościół i związane z nim 

organizacje. Nauka chrześcijaoska odwołuje się do wstrzemięźliwości i poskramiania swoich 

pragnieo. Dlatego działania hierarchów kościelnych mogą byd pomocą przy zmianie 

mentalności ludzi – mimo wszystko większośd obywateli pojawia się raz na jakiś czas w 

kościele. A słowa głoszone przez dobrego kaznodzieję z ambony zasiewają często w 

człowieku małe ziarenko, z którego kiełkują zmiany. 

Podsumowując te troszkę zbyt długie rozważania, należy zauważyd, że bez gruntownej 

zmiany sposobów prowadzenia polityki i przemian zachodzących w samych obywatelach, 

niewiele może się zmienid. Potrzebna jest kampania, która zmieniłaby sposób patrzenia na 

gospodarkę – nie jak na maszynkę do robienia pieniędzy, ale jak na żywy twór, od którego 

działania zależy stan paostwa. I należy tego dokonad jak najszybciej. 
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VIII. Załączniki 

Załącznik nr 1: 

Artykuł profesora Johna Rossiego na temat podobieostw między Wielką Depresją, a 

obecnym kryzysem pochodzi ze strony http://histmag.org/?id=2453  

„Wielka depresja była efektem połączenia kilku czynników: finansowego kryzysu 1929 

roku i poważnych problemów strukturalnych w amerykaoskiej gospodarce, takich jak 

duża liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa. Po tym jak giełda załamała się w 1929 

roku, czynniki te odbiły się wyraźnie na inwestycjach gospodarczych i indywidualnej 

konsumpcji. Efektem była spirala zapaści, prowadząca w najgorszy kryzys ekonomiczny w 

historii Ameryki. 

Dzisiaj gospodarka podąża tą samą ścieżką. Kryzysy hipoteczny i finansowy 

ograniczyły rynek kredytów i podcięły możliwości inwestycyjne amerykaoskiego biznesu. 

Idące za tym zamrożenie zarobków i zapożyczanie się społeczeostwa zmniejszyły wydatki 

konsumentów. 

Pęknięcie baoki spekulacyjnej na Wall Street w 1929 roku uruchomiło łaocuch 

wypadków prowadzących do kryzysu. Kiedy ceny akcji poszybowały w dół w październiku 

1929 roku, okazało się, że inwestorzy, instytucje finansowe i banki rozwinęły działalnośd 

ponad swoje realne możliwości. Nastąpiła fala paniki, a za nią także bankructw. Aby 

wyrównad budżet, banki które przetrwały drastycznie ograniczyły udzielanie pożyczek. W 

efekcie doszło do szybkiego i długotrwałego załamania aktywności gospodarczej. 

Podobnie jak w 1929 roku, załamanie gospodarcze w 2008 roku było konsekwencją 

pęknięcia baoki spekulacyjnej, tym razem na rynku kredytów hipotecznych. Baoka ta 

została napompowana przez zbyt dużą skalę pożyczek udzielanych przez banki, 

korporacje finansowe i Wall Street. Rosnące raty uniemożliwiły kredytobiorcom dalsze 

spłacanie należności, a baoka spekulacyjna pękła. To z kolei odbiło się krytycznie na 

inwestorach, finansistach i całym rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Efektem 

były gigantyczne straty całego sektora finansowego. Pomimo pomocy ze strony rządu, 

banki którym udało się przetrwad poważnie ograniczyły udzielanie kredytów. 

Baoka spekulacyjna z lat 20. kryła za sobą poważne problemy strukturalne w 

gospodarce. To samo tyczy się baoki z pierwszej dekady XXI wieku. 

Wysoka skala ubóstwa i nierówne rozdysponowanie bogactwa w latach 20. XX wieku 

przyczyniło się do kryzysu w kolejnej dekadzie. W 1929 roku 42% amerykaoskich rodzin 

żyło w skrajnym ubóstwie. Przez jakiś czas pomagały sobie one pożyczkami, ale przed 

koocem lat 20. wyczerpały już swoje możliwości kredytowe. Gigantyczną częśd dochodu 

krajowego wytwarzał 1% najbogatszych Amerykanów. Dochód tej najzamożniejszej 

warstwy społeczeostwa równał się łącznym dochodom 40% najbiedniejszych 

Amerykanów. 

http://histmag.org/?id=2453


Podobną sytuację mogliśmy obserwowad pod koniec lat 90., gdy wzrost stawek 

robotniczych wyhamował, natomiast dochody najbogatszych Amerykanów nadal rosły. W 

2003 roku rozkład bogactwa zrównał się z tym z 1929 roku. Ponownie 1% najbogatszych 

zarabiał tyle, co 40% najbiedniejszych. 

Spadek dochodów zwykłych Amerykanów był maskowany przez rosnące ceny akcji i 

nieruchomości, połączone z rozwojem usług kredytowych dla klientów indywidualnych. By 

utrzymad swój poziom życia, amerykaoska klasa średnia pożyczała coraz więcej za 

pośrednictwem kart kredytowych i pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. W 

2006 roku skala pożyczek zaciąganych przez Amerykanów przekroczyła ich zarobki – tak 

złej sytuacji w tej dziedzinie nie było od czasów wielkiego kryzysu. 

W 1929 roku kryzys finansowy połączony z biedą i nierównym rozdziałem bogactwa 

poważniej ograniczył wydatki wszystkich warstw społecznych. Zapotrzebowanie 

konsumentów zmalało, przedsiębiorstwa nie były w stanie uzyskad kredytów, a 

pracownicy tracili posady. Za tym poszło załamanie dochodów przedsiębiorstw i 

pracowników, spadek konsumpcji i fala bankructw. W efekcie kolejne banki wpadały w 

kłopoty finansowe, nakręcając spiralę kryzysu. 

Taki sam proces następuje na naszych oczach. Załamanie cen domów, kryzys na rynku 

akcji i zamrożenie kredytów, podcięły możliwości konsumpcyjne klasy średniej. Co więcej, 

wiele osób, które zapożyczyły się ponad swoje możliwości teraz ma problemy ze spłatą 

kredytów zaciągniętych na zakup domów i samochodów oraz rachunków z kart 

kredytowych. W efekcie szybko spadają wydatki i konsumpcja. Spadek konsumpcji wiąże 

się z kolei z ograniczeniami kredytowymi dla przedsiębiorstw, które nie są dzisiaj w stanie 

uzyskad nawet krótkoterminowych pożyczek. 

Podobnie jak w 1929 roku, na gospodarce odbijają się dwa załamania – wydatków 

konsumenckich i wydatków biznesu. Spadają dochody i konsumpcja pracowników, to 

drugie z kolei prowadzi do masowych zwolnieo. Wraz ze wzrastającym bezrobociem 

rośnie też liczba osób niezdolnych do spłacenia kredytów, to zaś doprowadzi do kolejnych 

bankructw – tak osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Bankructwa oznaczają 

kolejne problemy dla banków i towarzystw inwestycyjnych. 

Amerykaoska gospodarka powtórzyła w 2008 roku ścieżkę, którą przeszła w roku 

1929: pęknięcie baoki spekulacyjnej połączyło się z problemami nierównego rozdziału 

bogactwa, będących w stagnacji dochodów zwykłych Amerykanów i ich nadmiernej 

konsumpcji. W efekcie na naszych oczach gospodarka nieuchronnie wpada w kolejny 

wielki kryzys.” 

Załącznik nr 2: 

Odpowiedź na interpelację poselską pochodzi ze strony 

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/227850BE  

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/227850BE


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia prezesa Rady 

Ministrów -  

na interpelację nr 5602  

w sprawie groźby pojawienia się kryzysu gospodarczego  

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 10 października 2008 r. nr SPS-

023-5602/08, zawierające interpelację pana posła dr. Jarosława Matwiejuka dotyczącą 

groźby pojawienia się kryzysu gospodarczego w Polsce, pragnę przekazad na ręce Pana 

Marszałka stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie.  

   Pytanie 1. Jakie kroki podejmie pan w celu zapobiegnięcia wystąpienia kryzysu w Polsce?  

   Począwszy od kooca lipca 2007 r. zaczęła rosnąd świadomośd większego ryzyka na 

międzynarodowych rynkach finansowych związanego z kryzysem na rynku kredytów 

hipotecznych w segmencie subprime (tj. udzielanych gospodarstwom domowym należącym 

do grupy wysokiego ryzyka kredytowego) w USA. W bieżącym roku kryzys finansowy, zaczął 

się stopniowo pogłębiad i objął swoim zasięgiem również kraje europejskie.  

   W związku z ograniczeniem zaufania do rynku finansowego, w ocenie Ministerstwa 

Finansów niezbędne jest w dalszym ciągu bardzo uważne monitorowanie sytuacji na 

krajowym i międzynarodowych rynkach finansowych, co Ministerstwo Finansów czyni we 

współpracy z innymi instytucjami tworzącymi tzw. sied bezpieczeostwa finansowego. 

Ministerstwo Finansów bierze również czynny udział w toczących się na forum Unii 

Europejskiej pracach w zakresie stabilności finansowej i zarządzania kryzysowego, które 

zostały zintensyfikowane w kontekście obecnych zawirowao na światowych rynkach 

finansowych, wynikających z kryzysu subprime.  

   W celu realizacji ww. zadao w grudniu 2007 r. powstał Komitet Stabilności Finansowej, w 

skład którego wchodzą minister finansów (jako przewodniczący), prezes Narodowego Banku 

Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Komitet Stabilności Finansowej 

dokonuje bieżącej oceny sytuacji w krajowym systemie finansowym i na rynkach 

międzynarodowych; ponadto w ramach komitetu na bieżąco dokonywana jest wymiana 

informacji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim i 

Ministerstwem Finansów. Informacje o pracach komitetu mogą zostad podane do publicznej 

wiadomości. Ze względu jednak na wrażliwośd informacji, które mogą byd przekazywane 

przez komitet, decyzje w tym zakresie, podobnie jak inne decyzje komitetu, wymagad będą 

jednomyślności. Informacje z uwzględnieniem zakresu ich ustawowej ochrony zamieszczane 

są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.  

   W dniu 13 października 2008 r. odbyło się w Ministerstwie Finansów spotkanie członków 

Komitetu Stabilności Finansowej z prezesami banków zrzeszonych w Związku Banków 



Polskich. Minister finansów poinformował uczestników posiedzenia o pakiecie aktów 

prawnych, które wraz z zaproponowanym wcześniej przez NBP pakietem zaufania wzmocnią 

stabilnośd krajowego systemu finansowego.  

   W skład powyższego pakietu wchodzą:  

   - ustawa o Komitecie Stabilności Finansowej,  

   - zmiana ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,  

   - projektowana ustawa o instrumentach wsparcia dla instytucji finansowych.  

   Celem ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej jest ustawowe określenie zasad 

współpracy, w tym wymiany informacji (jawnych i niejawnych), pomiędzy głównymi 

instytucjami sieci bezpieczeostwa finansowego (MF, NBP i KNF) oraz działao podejmowanych 

na rzecz wspierania stabilności finansowej, w tym koordynacji działao członków komitetu w 

sytuacji bezpośredniego zagrożenia tej stabilności. Ustawa o Komitecie Stabilności 

Finansowej została przyjęta przez Sejm RP w dniu 17 października 2008 r. i obecnie będzie 

przedmiotem obrad Senatu RP.  

   Zmiana ustawy o BFG umożliwia zwiększenie poziomu ochrony depozytów do 

równowartości 50 000 euro (ok. 175 000 zł).  

   Ustawa o instrumentach wsparcia dla instytucji finansowych określi natomiast warunki i 

tryb udzielania przez Skarb Paostwa wsparcia instytucjom finansowym, przeznaczonego na 

przedsięwzięcia mające na celu przywrócenie płynności finansowej.  

   Pytanie 2. Czy obecny wzrost gospodarczy pozwoli na utrzymanie stabilizacji na rynku?  

   W związku z prognozowanym spowolnieniem gospodarczym w krajach europejskich, 

będącym bezpośrednim skutkiem rozprzestrzenienia się kryzysu finansowego w Europie 

należy się spodziewad, że również gospodarkę Polski czeka spowolnienie tempa wzrostu 

gospodarczego w nadchodzącym roku. Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo prawdopodobna 

jest korekta w dół rządowych prognoz wzrostu gospodarczego dla Polski w porównaniu z 

założeniami makroekonomicznymi do ustawy budżetowej na 2009 r. Należy podkreślid, że na 

etapie tworzenia prognoz makroekonomicznych do ustawy budżetowej w sierpniu br., nie 

było jeszcze wyraźnych sygnałów kryzysu finansowego w Europie, a w związku z tym 

prognozy makroekonomiczne dla krajów europejskich nie uwzględniały negatywnego 

wpływu kryzysu na sferę realną.  

   Warty podkreślenia jest fakt, że fundamenty polskiej gospodarki są stabilne. W I półroczu 

2008 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 5,9% r/r wobec 6,7% w 2007 r. Głównym 

czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, który zwiększył się w tym okresie o 6,1%, przy 



ujemnym wkładzie we wzrost eksportu netto (-0,5 pkt proc.). Wysokie tempo wzrostu popytu 

krajowego jest efektem zarówno wysokiego tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe 

oraz znaczącego tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych. Wysokie 

tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe jest skutkiem m.in. dośd znaczącego 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), wysokiego stopnia wykorzystania 

mocy produkcyjnych, utrzymującej się korzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz 

cyklu inwestycyjnego. Popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych w I półroczu br. 

odnotował bardzo wysokie tempo wzrostu (5,6%), głównie na skutek pozytywnych tendencji 

na rynku pracy. Zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia rosną w szybkim tempie, 

przekładając się na konsekwentną poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. 

Pozytywnym impulsem dla spożycia gospodarstw domowych było także dalsze obniżenie od 

stycznia 2008 r. stawki składki rentowej, co wpłynęło na zmniejszenie klina podatkowego. Na 

podstawie dostępnych informacji dotyczących kształtowania się indykatorów 

krótkookresowych, w II połowie 2008 r. oczekuje się dalszego spowolnienia realnego tempa 

wzrostu PKB w porównaniu z 2007 r. (chod wciąż utrzyma się ono na wysokim poziomie). 

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu br. wzrosła o 7,0% r/r wobec spadku o 3,7% r/r 

w sierpniu br., a produkcja budowlano-montażowa była we wrześniu br. wyższa o 13,2% 

(wobec 5,8% r/r w sierpniu br.). Sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,6% r/r we wrześniu w 

porównaniu z 7,7% tempem wzrostu w sierpniu. W 2009 r. oczekuje się dalszego 

spowolnienia wzrostu tempa wzrostu gospodarczego na skutek spowolnienia zarówno tempa 

wzrostu popytu krajowego, jak i eksportu. Skala spowolnienia wzrostu w Polsce jest jednak 

dużo mniejsza niż w innych krajach europejskich, w których mamy do czynienia ze stagnacją 

lub nawet recesją. Przy czym, ze względu na trudne do oszacowania skutki kryzysu 

finansowego, prognozy tempa wzrostu w poszczególnych krajach są obarczone dużą 

niepewnością. Potwierdzeniem tego faktu mogą byd znaczące różnice prognoz wzrostu na 

2009 r. między różnymi ośrodkami prognostycznymi. Dla przykładu, znaczące różnice 

występują w prognozach wzrostu gospodarczego w 2009 r. dla gospodarki USA: od -0,5% 

(Komisja Europejska) do 1,0% (Instytuty Niemieckie) oraz dla UGW: od 0,2% (Komisja 

Europejska) do 0,6% (Międzynarodowy Fundusz Walutowy). W związku z powyższym, także 

prognozy tempa wzrostu w 2009 r. dla Polski mogą się istotnie różnid pomiędzy 

poszczególnymi ośrodkami prognostycznymi.  

   Dane dotyczące 2008 r. w zakresie rynku pracy wskazują, że bieżący rok jest okresem 

równie wysokiego wzrostu zatrudnienia, jak obserwowany w 2007 r. W I półroczu br. 

przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w skali roku wzrosło o 4,1%, natomiast w 

przedsiębiorstwach w okresie styczeo - wrzesieo br. o 5,2%. Szacuje się, że w 2008 r. 

przeciętna liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie o 4,7%, a w całej 

gospodarce tempo wzrostu zatrudnienia wyniesie 3,3%. Obserwowanemu wysokiemu 

popytowi na pracę towarzyszy znaczny spadek bezrobocia. Na koniec września br. stopa 

bezrobocia rejestrowanego spadła do 8,9%, a liczba bezrobotnych do 1376,6 tys. osób 

(spadek o 401,2 tys. osób).  



   Rok 2008 to kolejny, po 2007 r., okres wysokiego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W I 

półroczu br. przeciętna płaca w gospodarce narodowej była o 10,9% wyższa niż przed rokiem 

(realnie o 6,4%). W sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III kw. br. przeciętne wynagrodzenie 

wzrosło o 11,3%, co oznacza, że nawet po uwzględnieniu wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych przedsiębiorstwa zanotowały bardzo wysoki realny wzrost wynagrodzeo 

(6,6%). Szacuje się, że w 2008 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 

wzrośnie o 10,9% (realnie o 6,4%), w tym w sektorze przedsiębiorstw o 11,0% (realnie o 

6,5%).  

   W pierwszych ośmiu miesiącach 2008 r. Polska cieszyła się nadal dużym zainteresowaniem 

inwestorów zagranicznych, a napływ środków w ramach rachunku kapitałowego i 

finansowego wyniósł ok. 28,9 mld EUR. Skala napływu kapitału pozwoliła na bezproblemowe 

finansowanie nierównowagi w obrotach bieżących, a do korzystnych zjawisk należy zaliczyd 

fakt, że deficyt był w większości finansowany kapitałem długoterminowym (napływ netto 

inwestycji bezpośrednich i środków klasyfikowanych na rachunku kapitałowym).  

   W przyszłym roku korzystna sytuacja wewnętrzna powinna się utrzymad, łagodząc tym 

samym oczekiwane spowolnienie dynamiki polskiego eksportu, co powinno ograniczyd skalę 

spowolnienia wzrostu w Polsce. Jednocześnie polski rząd podjął działania ukierunkowane na 

utrzymanie stosunkowo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Jedną z inicjatyw rządu 

jest reforma podatku dochodowego od osób fizycznych, która przełoży się na zmniejszenie 

efektywnego obciążenia podatkowego poprzez wprowadzenie nowej skali podatkowej oraz 

planowane ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT.  

   Rząd podjął też działania mające ułatwid proces pozyskiwania środków z funduszy 

europejskich. Umożliwienie bardziej efektywnego oraz terminowego wykorzystania środków 

unijnych wspierających rozwój kraju jest celem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 

w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który 19 sierpnia 

2008 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany 

mają na celu zapewnienie sprawności wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i efektywności ich wydatkowania. Najwięcej nowych rozwiązao pojawiło się w 

ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawie o finansach publicznych. 

Doprowadzono m.in. do uspójnienia przepisów obu ustaw w zakresie programowania 

wieloletniego i ich zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Aby system był 

bardziej przyjazny dla beneficjentów, wprowadzono także lub udoskonalono niektóre 

instrumenty prawne. Powołano ponadto zespół ekspertów ds. upraszczania procedur 

wdrażania funduszy strukturalnych przy ministrze rozwoju regionalnego. Powyższe działania 

rządu powinny przełożyd się na stosunkowo wysoki popyt wewnętrzny (konsumpcyjny i 

inwestycyjny) w przyszłym roku.  

   Mimo zatem że w przyszłym roku oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego 

w Polsce, powyżej omówione działania rządu powinny pomóc w utrzymaniu relatywnie 



wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w porównaniu z innymi gospodarkami 

europejskimi, w których możliwa jest stagnacja, a nawet recesja.  

   Pytanie 3 i 4: Czy w przypadku wystąpienia recesji na rynku rząd przewiduje 

dofinansowanie niektórych sektorów gospodarki? Jeśli tak, to kwotą w jakiej wysokości i jakie 

sektory zostaną dofinansowane?  

   Zdaniem Ministerstwa Gospodarki (stanowisko to popiera także Ministerstwo Finansów), ze 

względu na mocne fundamenty gospodarki polskiej, kryzys na rynku globalnym nie 

spowoduje recesji w naszym kraju. Stanowisko takie podziela także wiele organizacji 

międzynarodowych prezentujących własne prognozy gospodarcze. M.in. Bank Światowy w 

ostatnim raporcie opublikowanym w bieżącym tygodniu przewiduje dla Polski tempo wzrostu 

PKB w roku bieżącym w wysokości 5,4%, a w 2009 r. - 4,0%. Bank Światowy ocenia, że Polska 

ma stabilne fundamenty gospodarcze, silny system finansowy, a czynnikiem wzmacniającym 

jest mapa przyjęcia euro.  

   Nie ulega wątpliwości, że skutkiem globalnego kryzysu będzie spowolnienie naszej 

gospodarki, niemniej jednak ani Ministerstwo Finansów, ani Ministerstwo Gospodarki nie 

przewiduje wystąpienia recesji w naszej gospodarce. Nawet najbardziej pesymistyczne oceny 

analityków wskazują na wzrost PKB w przyszłym roku w granicach ok. 3%. Tempo to będzie 

jednak znacznie wyższe niż średnia unijna, co nie zakłóci postępującego procesu 

konwergencji realnej. W takiej sytuacji trudno oczekiwad przygotowywania nadzwyczajnych 

pakietów pomocy dla poszczególnych sektorów gospodarki, a tym bardziej określad ich listę i 

deklarowad kwoty pomocy.  

   Jednocześnie pragniemy zwrócid uwagę, że reguły konkurencji na wspólnym rynku 

wykluczają co do zasady dofinansowywanie przedsiębiorstw ze środków publicznych, z 

wyjątkiem pomocy restrukturyzacyjnej, poddanej unijnym regulacjom i pod ścisłą kontrolą 

Komisji Europejskiej.  

   Podsekretarz stanu  

   Katarzyna Zajdel-Kurowska  

   Warszawa, dnia 3 listopada 2008 r.  

 

Załącznik nr 3: 

Poniższą rozmowę przeprowadziłam z moim tatą Rafałem Dobrowolskim, który jest 

współwłaścicielem małej firmy Start S.C.(http://www.start.waw.pl/), zajmującej się drobną 

produkcją dla przemysłu motoryzacyjnego oraz usługami narzędziowymi. Uważam, że to 

http://www.start.waw.pl/


właśnie on, a nie profesorowie ekonomii, wie więcej o kryzysie, ponieważ styka się z nim 

na co dzieo. Do globalnego krachu doprowadziły wirtualne operacje finansowe, ale żeby 

z niego wyjśd potrzeba osób znających realną gospodarkę. Kiedy zawodzi teoria, potrzeba 

praktyki. 

Wywiad został przeprowadzony 15 lutego 2008 roku w Warszawie. 

Kto, tak właściwie, jest odpowiedzialny za kryzys i od czego zaczęła się ta spirala 

gospodarczego upadku? 

Jak zwykle ludzka chciwośd. Pytanie tylko, którego dokładnie człowieka… 

Ale chciwośd to uczucie, emocja. Chodzi mi raczej o ciąg przyczynowo skutkowy, który 

doprowadził do obecnej zapaści. 

Trudno mi wyrobid sobie do kooca zdanie na ten temat, bo widzę tylko cześd całości.  

Mówi się, że kryzys zaczął się od rynku subprime w Stanach Zjednoczonych, to znaczy od 

rynku kredytów udzielanych ludziom, którzy ich nie powinni dostad, bo nie potrafią 

spłacid zobowiązao. Doskonale wiedziały o tym  zarówno banki jak i cała sied naganiaczy, 

przy czym skala tego przedsięwzięcia jest tak wielka, że trudno nam sobie to wyobrazid.  

Rozmiary amerykaoskiego systemu finansowego są ogromne w skali światowej. Ogromna 

była również skala, na jaką udzielano tam pożyczek. Ta nadzwyczajna akcja kredytowa 

napędzała  notoryczny wzrost cen nieruchomości. Była to typowa piramida finansowa i 

jak każda taka konstrukcja musiała się kiedyś skooczyd i zawalid z hukiem - szczególnie, że 

instrumenty finansowe pochodzące z tego rynku były coraz bardziej skomplikowane. 

Powstawały instrumenty pochodne od instrumentów pochodnych, lewarowanie 

finansowe (rodzaj tzw. inżynierii finansowej, czyli w skrócie „cwaniactwa” w białych 

kołnierzykach, pomyślanego tak, aby stworzyd pieniądze, których fizycznie nie ma). Ja 

tego do kooca nie rozumiem i chyba niewielu jest takich, którzy rozumieją, a co więcej – 

ci, którzy w to ładowali pieniądze też tego nie pojmują, a ich papiery itp. okazały się byd 

nic nie warte.  

W tej chwili słyszymy o „toksycznych aktywach”, które od czasu do czasu banki ujawniają, 

a następnie z hukiem upadają, bo okazuje się, że wszystko wyparowało i że tak naprawdę 

nic nie posiadają. „Toksyczne aktywa” to takie, których nie ma, to pieniądze umoczone w 

rynku, który przestał istnied. Wartośd nieruchomości na których oparte były te aktywa, 

gwałtownie spadła. Z drugiej strony - ci ludzie, którzy pobrali kredyty nie są w stanie ich 

spłacad,  a banki, które przejmą taką nieruchomośd nie są w stanie jej sprzedad, aby 

zrealizowad swoje zabezpieczenia. Ponieważ instrumenty finansowe, budowane na tym 

były lewarowane, czyli opiewane na znacznie większe sumy niż ich faktyczne ceny, 

zawaliły się z wielkim hukiem i stratą dla tych, którzy zainwestowali w nie swoje 

pieniądze. Można więc powiedzied, że taka była geneza – typowa „baoka spekulacyjna”. 



Równolegle prowadzano również spekulacje na ropie naftowej oraz na innych 

surowcach, ale na ropie przede wszystkim. 

Jest na świecie dużo instytucji finansowych, które chcą ulokowad pieniądze z jak 

największym zyskiem. Są to banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, oraz cała 

bankowośd inwestycyjna, czyli cała masa kapitału, która chce się jak najlepiej umieścid, 

przy czym częśd tego kapitału ma typowo spekulacyjny charakter – jest całkowicie 

oderwany od gospodarki realnej. Dawno temu te pieniądze były związane w sposób 

bezpośredni z fabrykami, hutami, handlem, nieruchomościami itd. Teraz to są raczej 

abstrakcyjne tematy, na których opierają się instrumenty finansowe. Jest to ta sfera 

gospodarki, która zrobiła się nieproporcjonalnie potężna w stosunku do sfery realnej. 

Oddziałuje ona oczywiście na prawdziwe życie, bo gospodarka realna jest napędzana 

kredytami bankowymi. Jeżeli sfera finansowa się zawaliła, to musiało to mied wpływ na 

sferę realną.  

Jak to się skooczy Twoim zdaniem ?  

Do tej pory nie dotarła do nas skala tej zapaści. Bardzo się obawiam, że to, co dzieje się 

teraz w Polsce to jest dopiero przygrywka. Wiedziałem już  pół roku wcześniej, że 

dopadnie nas ten kryzys, ale jakie będą jego skutki to nie wiem do tej pory i myślę, że 

niewielu jest takich, którzy wiedzą. Można się obawiad najgorszego – sytuacja 

przypomina czarną dziurę , która się zapada do środka, wciągając ze sobą wszystko 

dookoła. Ma to niestety charakter samonapędzający. Jak na razie te akcje ratunkowe, 

dofinansowywania banków, przejmowania ich długów i tym podobne nie odniosły 

specjalnego sukcesu. Jeśli pytasz mnie, kto jest winien i komu „przyłożyd”, to ja nie 

potrafię odpowiedzied. Myślę, że winna jest generalnie chciwośd , która popycha 

finansistów do gry spekulacyjnej, oderwanej od rzeczywistości  i nie mającej pokrycia w 

sferze realnej, która to gra do pewnego momentu przynosi ogromne zyski, ale następnie 

powoduje  równie wielki krach, za który ci ludzie nie są w stanie odpowiadad .  

Ten proces nie zaczął się nagle, ale trwa już od jakiegoś czasu...  

Informacje tego typu spływały już od kilu lat. Początkowo nie wyglądało to groźnie, 

potem jednak sytuacja zaczęła wyglądad poważnie. Jeśli jeden makler może narazid swój 

bank na stratę 50 miliardów dolarów przez czysto spekulacyjne operacje na papierach 

wartościowych, no to coś tu chyba  jest nie tak. Póki odbywa się to na ekranie 

komputera, na wirtualnych wartościach - można powiedzied, że co nas to obchodzi. 

Później okazuje się, że taki ogromny bank jak „Lehman Brothers”, z blisko 200 letnią 

tradycją, który do tej pory był uważany, za jeden ze stabilniejszych w Stanach 

Zjednoczonych, o ogromnym kapitale, któremu zaufało odpowiednio dużo klientów, 

upada z hukiem. Oznacza to, że również jego klienci zostają z niczym. Następnie 

wychodzi na jaw, że upada cala masa innych instytucji. Przykładem takich spekulacji 

może byd piramida niejakiego Madoffa, który obiecywał swoim klientom jakieś 



nadzwyczajnie duże zyski  w zamian za lokowanie pieniędzy, a następnie umieszczał je w 

wielce ryzykownych instrumentach pochodnych . Wszystko to potem wyszło na jaw, 

upadło i okazało się, że ci naiwni klienci zostali z niczym . 

Banki, których nie zmiotła pierwsza fala kryzysu też ucierpiały. Zaczynają obawiad się 

pożyczania pieniędzy innym bankom, a na tym właśnie polega system finansowy. Banki 

pożyczają sobie, aby pożyczad klientom oraz zbierają depozyty.  

Pojawia się również kolejny problem – jeżeli pewna (nawet niewielka) liczba osób zgłosi 

się naraz po odbiór swoich kapitałów, to banki upadną, nie posiadając możliwości 

wypłacenia należności. Stanie się tak nawet podczas hossy. Na tym polegał „Wielki 

Kryzys” - nagle okazało się, ze banki są niewypłacalne, a ludzie i przedsiębiorstwa zostali z 

niczym. Do tego dochodzi spadek cen akcji, w których akcjonariusze, fundusze 

inwestycyjne i emerytalne mają ulokowane pieniądze – to są ich oszczędności. 

Co to oznacza dla zwykłych ludzi ?  

Od kryzysu „oberwad” można na różne sposoby. Z jednej strony -  można stracid 

oszczędności ulokowane w rozmaitych miejscach. Z drugiej strony - osoby posiadające 

kredyty  zaczynają mied problemy z ich spłacaniem, bo bank chce się wycofad i żąda 

natychmiastowego zwrotu należności. Klient, który nie będzie miał takiej możliwości 

zostanie zlicytowany.  

Kolejna możliwośd, która stała się już codziennością, to nagły wzrost rat kredytów. Rosną 

koszty obsługi zadłużenia, marże, coraz trudniej kredyt otrzymad (w tej chwili doszło do 

tego, że banki nie mają z czego dawad tych kredytów), w związku czym przedsiębiorstwa, 

które chciałyby zainwestowad, albo nawet potrzebują pieniędzy o charakterze 

obrotowym (na podtrzymanie swojej działalności), nie mogą wziąd kredytu, albo będzie 

on bardzo drogi. Prowadzi to do ograniczenia produkcji, zwolnieo itd. Istnieje również 

cała gama produktów luksusowych, których sprzedaż oparta jest o kredyt (np. 

samochody) . Na początku mówiliśmy o nieruchomościach – tutaj królują kredyty 

hipoteczne o bardzo długim czasie spłaty. 

A w skali gospodarki kraju ? 

W pierwszej kolejności upadł rynek mieszkaniowy,  potem motoryzacyjny. Z drugiej 

strony akcja  kredytowa tak gwałtownie spadła, że ludzie obudzili się bez oszczędności, z 

pustymi portfelami, z niepewną przyszłością (jeśli chodzi o zatrudnienie itd.). Efektem 

tego jest gwałtowny spadek  sprzedaży i ograniczenie konsumpcji. Na całym świecie 

zamykane są zakłady produkujące samochody, a ich kooperanci zmuszeni są do 

ograniczenia lub zaprzestania produkcji. Cała rzesza zakładów produkujących dla branży 

motoryzacyjnej nie ma co robid już od pół roku. Niestety, ta sytuacja przenosi się falami 

na inne branże i nie zanosi się na to, aby miało się to zakooczyd. W czasach prosperity 

gospodarka sama napędza się w stronę coraz większego popytu i podaży, jednak potem 



następuje przegrzanie i sytuacja się odwraca. Tutaj jednak mamy stycznośd z wielkim 

ogólnoświatowym krachem. 

Za taką sytuacją idzie gwałtowne ograniczenie dochodów do budżetu, bo firmy  

zaprzestały produkcji, przestały wydawad, bardzo ograniczyły sprzedaż, koszty mają nadal 

dosyd  wysokie, w związku z czym nie osiągają zysków, czyli nie płacą podatku 

dochodowego, ani podatku VAT w dotychczasowych wysokościach. Mimo to, rząd nie 

poczynił żadnych kroków i uchwalił budżet kompletnie absurdalny i nie mający wiele 

wspólnego z rzeczywistymi dochodami paostwa. A z budżetu jak wiadomo finansowane 

jest wiele istotnych spraw: służba zdrowia, policja, przemysł zbrojeniowy, szkolnictwo, 

wojsko itp. Jeżeli z dnia na dzieo obcina się finansowanie tak newralgicznych dla paostwa 

sfer, to znaczy, że mamy problem. Robienie oszczędności w ten sposób doprowadzi w 

najbliższym czasie do ogromnej fali bezrobotnych zalewających urzędy pracy i 

protestujących na ulicach miast. Utrzymanie tej rzeszy ludzi będzie należało do paostwa, 

czyli znacznie zwiększy wydatki budżetu. Jest to poza tym ogromna bomba społeczna, 

która może wysadzid w powietrze cały polski system paostwowy. 

W jaki sposób globalny kryzys jest odczuwalny w twojej firmie?  

Z jednej strony kryzys ogranicza nasze dochody, a z drugiej generuje koszty. Od strony 

przychodów wygląda to tak, że rynek wewnętrzny na razie jeszcze bardzo nie ucierpiał 

(to co sprzedajemy teraz jest porównywalne z tym, co sprzedawaliśmy rok temu). Nie 

wiadomo jednak, co będzie dalej – tego się nieco obawiamy. Natomiast bardzo osłabił się 

eksport (szczególnie na Ukrainę), który został właściwie zatrzymany z powodu zawirowao 

na tamtejszym rynku walutowym.   

Kryzys na Ukrainie wygląda tak, że gwałtownie zmienił się kurs dewizowy. W lecie było 

około 4 hrywien za dolara, a na jesieni już 8. Ludzie rzucili się na kantory i wykupywali 

dewizy. Banki przestały sprzedawad, co jeszcze bardziej podniosło kurs (pod koniec roku 

było już 10-12 hrywien za dolara). W tej chwili tam jest kolejna odsłona tego kryzysu, bo 

banki robią bokami – ludzie nie mogą już wypłacad pieniędzy z własnych kont (aby moc 

to zrobid trzeba przynieśd zaświadczenie o bezrobociu). Dlatego trudno liczyd na eksport 

w tamtą stronę. Mimo, że sprzedawaliśmy tam po stosunkowo niskich cenach, to i tak 

pokrywało to większośd kosztów ponoszonych z racji naszej działalności. Jesteśmy wiec 

na tym stratni. 

Z drugiej strony, ostatnio znaczną częśd naszych przychodów stanowiły wyroby i usługi o 

charakterze inwestycyjnym – ktoś potrzebował jakieś specjalne narzędzia, albo 

precyzyjne części i u nas to zamawiał. Tutaj też cierpimy i to bardzo, ponieważ wraz z 

zaniechaniem prac przemysłu motoryzacyjnego straciliśmy wiele korzystnych zleceo. 

Poza tym niezłe efekty przynosiła nam współpraca z przemysłem zbrojeniowym, dzięki 

temu koniec zeszłego roku był jeszcze na plusie. Pod to poczyniliśmy inwestycje, 

kupiliśmy nową maszynę, zatrudniliśmy pracownika - bardzo liczyliśmy na dalszą 



współpracę.  Potem przyszedł pośrednik i powiedział, że nic z tego, bo przyszła 

dyrektywa, aby wszystko wstrzymad. To jest bardzo poważny ubytek i bardzo poważne 

zmartwienie. 

Kurs dewizowy, który leci teraz w dół, powoduje wzrost kosztów, szczególnie z powodu 

kredytów, które posiadamy w euro, frankach szwajcarskich, a nawet w jenach 

japooskich. Ostatnio, już w listopadzie, wzięliśmy kredyt w złotówkach, ponieważ bank 

innego nie chciał nam udzielid i całe szczęście, bo po ostatnich spadkach złotego ten 

kredyt okazał się najtaoszy.  Najgorzej wyszliśmy na kredycie w jenach, ponieważ ta 

waluta jest mocno związana z dolarem, a ten jak wiadomo, bardzo się umocnił. No i nie 

potrafię ci wytłumaczyd , czemu waluta kraju, w którym kryzys miał swój początek tak się 

umocnił. Dochodzi do absurdalnych sytuacji na rynku finansowym. W USA co jakiś czas 

ogłaszane są różne plany ratunkowe opiewające na bajooskie sumy, które trudno sobie 

wyobrazid. Ostatnio uchwalono tam dwa plany ratunkowe, w sumie  blisko na 2 biliony 

dolarów – dwudziestokrotnośd polskiego PKB, które tak naprawdę prowadzą do 

zwiększenia ilości pustych pieniędzy drukowanych na rynek.  Normalnie powinno to mied 

silny impuls inflacyjny, który prowadziłby do gwałtownego osłabienia waluty. A tutaj 

następuje proces odwrotny. 

Jak wpływa na Waszą sytuację osłabienie złotego ? 

Na szczęście w tym wszystkim widad również jasne strony. Liczymy, że w związku z 

osłabieniem się złotówki, zmienią się trochę uwarunkowania, to znaczy, że staniemy się 

bardziej konkurencyjni dla innych firm z Unii Europejskiej, szczególnie w takich wyrobach, 

które trzeba na początku sezonu zakontraktowad.  

Mam nadzieję również, że w związku ze wzrostem cen produktów importowanych 

zwiększy się popyt na nasze wyroby na rynku wewnętrznym. Może byd to w skali 

krajowej czynnik hamujący narastanie kryzysu. Zakładając oczywiście, że wszystko nie 

zawali się do reszty, bo wtedy możemy znaleźd się w sytuacji powszechnego niedoboru 

wszystkiego, poczynając od pieniędzy przez materiały produkcyjne po produkty pierwszej 

potrzeby. Taki kryzys był w latach osiemdziesiątych – po prostu w sklepach nie było nic 

przy koszmarnie wysokim kursie dewizowym. To też jest możliwe, chod w tej chwili 

trudno uwierzyd, ze wchodzisz do sklepu mięsnego, a tam jedynie puste haki i 

sprzedawczyni.  

Jeśli czeka nas jeszcze parę tygodni takich jak ostatnie, kiedy złotówka leci na łeb na 

szyję, to ludzie wykupią kantory, rzucą się na banki i zaczną za wszystkie oszczędności 

kupowad walutę. Zaraz potem przyjdzie hiperinflacja. Wtedy takie wizje przestaną byd 

śmieszne, a staną się rzeczywistością. W tej chwili do naszego kraju się praktycznie 

wszystko importuje. Przez ostatnie kilka lat wpajano nam przekonanie, że złotówka 

będzie coraz mocniejsza, że nasza gospodarka ma bardzo mocne i stabilne fundamenty. 

Doszło do tego, że w naszym kraju nie opłaca się niczego produkowad. Firmy przenoszą 



produkcję do Azji – wchodzisz do dowolnego sklepu, spojrzysz na metkę i widzisz napis 

MADE IN CHINA. Produktów wytwarzanych w naszym pięknym kraju jest nadzwyczaj 

mało. No, może rynek żywnościowy jest w nieco innym stanie, chociaż widziałem już w 

sklepie mleko z Francji. W związku z tym, jeśli kurs walut gwałtownie rośnie, to ceny tych 

wyrobów wzrastają proporcjonalnie, co musi prowadzid do inflacji. 

W każdym razie, taki szturm na kantory i banki spowodowałby zawalenie się systemu 

bankowego. Gwałtowny wzrost kursu dewizowego spowoduje masowe bankructwa 

gospodarstw domowych i zakładów, które są bardzo zadłużone w obcych walutach. 

Można się pocieszad tym, że w pewnym momencie tego powszechnego bankructwa to 

wszystko przestanie mied znaczenie. Jest to czarny scenariusz, ale coraz bardziej 

prawdopodobny – każdy będzie  się starał utrzymad na powierzchni. My nie jesteśmy 

jeszcze w sytuacji rozpaczliwej, ale na pewno nie ma się z czego cieszyd.  

Czy jesteś zadowolony z działao rządu polskiego w obliczu globalnego kryzysu? 

Przede wszystkim rząd nie robi nic jeśli chodzi o kryzys. Chowa głowę w piasek, a jak ją 

wystawił, to zaczął robid jakieś ruchy rozpaczliwo - propagandowe, które nie mają 

żadnego znaczenia poza wywoływaniem coraz większej paniki wśród inwestorów i 

zwykłych obywateli. Nie rozumiem tego rodzaju zabiegów,  których jedynym celem jest 

propaganda, a nie realna pomoc dla walącej się gospodarki. 

To co w takim razie powinni zrobid? 

Ooo… I to jest dobre pytanie. Przede wszystkim - o tym, że jest kryzys, powinni byli 

wiedzied  co najmniej wczesną jesienią.  Wtedy zarzekali się, że Polska jest wyspą 

stabilności i że nas to w ogóle nie dotyczy, a fundamenty naszej gospodarki są bardzo 

mocne. Złotówka była wtedy najmocniejszą walutą na świecie, co dodatkowo tworzyło 

złudny obraz stabilnej przyszłości gospodarczej. Teraz jest już najsłabsza, a nasze „mocne 

fundamenty” zaraz się kompletnie zawalą.  

Nasze dochody do budżetu zmalały, a znacznie wzrosły wydatki. A potem w lutym zaczęli 

robid wielką akcję „Oszczędzanie”. Fakt, że sytuacja jest tragiczna i należy szukad 

oszczędności. Inna rzecz to, gdzie się ich szuka i w jaki sposób. 

Rząd jest tak samo jak my zaskoczony zmianami kursów walut. Ci ludzie nie wiedzą co ze 

sobą zrobid. Z dnia na dzieo wszystkie mądrości profesorów ekonomi tracą 

wiarygodnośd, rozpadają się. Wszystko się zmienia – nagle trzeba przeznaczyd 2 razy 

więcej na obsługę zadłużenia zagranicznego itp. Uparcie trzymają się również pomysłu 

gwałtownego wejścia do strefy euro i pod to układają wszystkie działania gospodarcze. 

Nie można zwiększyd deficytu bo nas nie przyjmą. Niby ma nam to zapewnid stabilne 

warunki rozwoju, ale tego też nie wiadomo. Może cały system unijnej waluty zawali się 

za chwilę, a my znajdziemy się w oku cyklonu? 



Pomocą w walce z kryzysem miały byd fundusze unijne. Mimo że otrzymujemy z tego 

źródła dużo pieniędzy, nie umiemy ich wykorzystad. Programy pomocy dla 

przedsiębiorstw są kompletnie nierealne i oderwane od rzeczywistości. Prawdziwy 

przedsiębiorca, który chciałby uzyskad dopłatę do zakupu nowej maszyny, nie ma na to 

szans. Projekty dofinansowywane przez Unię nie mają wiele wspólnego z realną 

gospodarką, a raczej z wyciąganiem od ludzi pieniędzy. Efekt jest taki, że fundusze 

pomagają firmom prowadzącym szkolenia z savoir-vivr’u, a nie tym, które prowadzą 

prawdziwą produkcję.  

Dlatego pierwszym krokiem musi byd zmiana sposobów przyznawania funduszy unijnych 

i tego na co są one przekazywane. Oprócz tego rząd powinien inwestowad w gospodarkę, 

zlecając firmom prace np. dla przemysłu zbrojeniowego lub organizując roboty publiczne. 

Najgorsze co można zrobid w takiej sytuacji, to pozwolenie tym tysiącom ludzi na 

bezczynnośd, bo człowiekowi, który nie ma nic do roboty przychodzą do głowy różne 

rewolucyjne pomysły. 

Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Załącznik nr 4: 

Ankieta przeprowadzona w dniach 7-17 lutego 2009 roku przy pomocy portalu 

www.ankietka.pl . Niestety niektóre odpowiedzi były zupełnie bezsensowne, więc nie 

brałam ich pod uwagę. Wzięło w niej udział 45 osób – oto wyniki: 

1. Ile ma Pan/Pani   lat? *pyt. zamknięte+ 

1)  21 15-20 lat   

2)  13 21-26 lat   

3)  7 36-50 lat   

4)  2 51 lat i więcej  

5)  2 27-35 lat   

    

2. Wykształcenie:  [pyt. otwarte] 

1)  11 podstawowe 

2)  8 wyższe  

3)  7 średnie  

http://www.ankietka.pl/


4)  3 wyższe  

5)  2 licealne  

6)  2 wyższe   

7)  1 wyższe inżynierskie 

8)  1 wyższe w czasie realizacji 

9)  1 średnie techniczne 

10)  1 wyższe  

11)  1 wyższe niepełne 

12)  1 średnie (w trakcie) 

13)  1 liceum  

14)  1 średnie w trakcie 

15)  1 niepełne podstawowe 

16)  1 uczę sie  

17)  1 niepełne wyższe 

    

3. Zawód:   [pyt. otwarte] 

1)  13 uczeo  

2)  8 student  

3)  2 informatyk  

4)  1 tancerka  

5)  1 handlowiec 

6)  1 architekt  

7)  2 nauczyciel 

8)  2 wolny  

9)  1 pedagog  

10)  1 fotograf  

11)  1 działalnośd 



12)  1 modelka 

13)  1 fizyk  

14)  5 nie pracuje 

15)  1 inżynier 

16)  1 pracownik biura rachunkowego 

17)  1 specjalista do spraw personalnych 

18)  1 filozof  

19)  1 bankier  

  

    

4. Czy interesuje się Pan/Pani polityką, ekonomią i sprawami społecznymi?  *pyt. zamknięte+ 

1)  28 tak  

2)  17 nie  

    

5. Czy wg. Pana/Pani kryzys gospodarczy dotarł już do Polski?    *pyt. zamknięte+ 

1)  35 tak  

2)  10 nie  

    

6. Jakie zagrożenie dla polskiej gospodarki stanowi kryzys?   *pyt. zamknięte+ 

1)  26 średnie  

2)  15 duże  

3)  4 małe  

4)  0 zerowe  

    

7. Czego obawia się Pan/Pani najbardziej?  

1)  30 bezrobocia 

2)  16 wzrostu cen 



3)  7 spadku kursu złotego 

4)  1 nie mam zdania 

4)  3  spadek płac 

5)  1 coraz mniejsze sprowadzanie towarów zagranicznych 

6)  3 stagnacji gospodarczej 

6)  1 zmniejszenia świadczeo socjalnych 

7)  1 przenikania do polski obcego kapitału 

8)  2 pogorszenia mojej sytuacji materialnej, bytowej itp. 

9)  2 utraty oszczędności 

10)  1 nieuzasadnionej paniki na rynku 

11)  2 trudnośd w wzięciu kredytu 

12)  1 kolejnych nieprzemyślanych posunięd naszych polityków 

13)  1 zwiększenia rat kredytów 

14)  1 w mojej branży odejścia klientów 

15)  1 kryzys będzie trwał długo 

16)  1 niemożności znalezienia pracy dla siebie po studiach 

17)  1 zahamowanie wzrostu gospodarczego 

18)  1 utrata zaufania w stosunkach m/ludzkich, 

19)  1 wzrost przestępczości 

    

8. Czy jest Pan/Pani zadowolony z działao rządu polskiego w sytuacji narastającego kryzysu 

ekonomicznego?       *pyt. zamknięte+ 

1)  21 raczej nie  

2)  13 raczej tak  

3)  9 nie  

4)  2 tak  

    

9. Czy odczuwa Pan/Pani osobiście skutki kryzysu, np. wzrost rat kredytów itp.?      *pyt. zamknięte+ 



1)  19 tak, ale w niewielkim stopniu 

2)  17 nie  

3)  9 tak, bardzo 

    

10. Czy uważa Pan/Pani, że kryzys można było przewidzied i zapobiec jego skutkom?    

    *pyt. zamknięte+  

1)  30 tak, ale w niewielkim stopniu 

2)  8 nie  

3)  7 tak  

    

11. Kto powinien ponieśd odpowiedzialnośd za złą sytuację ekonomiczną na świecie?   

[pyt. otwarte] 

1)  10 nie wiem/ nie mam zdania  

2)  4 nikt  

3)  9 banki i koncerny 

4)  12 USA i rząd amerykaoski  

5)  4 amerykaoscy kredytobiorcy i inwestorzy 

6)  2 nikt, jest to naturalny bieg rzeczy - po każdej hossie następuje bessa 

7)  1 spekulanci 

8)  2 nie ma konkretnej osoby, na to składa się wiele czynników  

    

12. Który dział polskiej gospodarki jest najbardziej narażony na straty wywołane globalnym 

kryzysem?      [pyt. otwarte] 

1)  13 nie wiem  

2)  8 przemysł  

3)  5 budownictwo 

4)  1 nie mam zdania 

5)  6 wszystkie zależące od eksportu 



6)  5 finanse  

7)  1 służba zdrowia 

8)  2 zbrojeniowy 

9)  1 hutnictwo   

10)  1 małe przedsiębiorstwa 

11)  1 przemysł motoryzacyjny 

12)  5 handlowy  

13)  1 energetyka 

14)         4             banki  

    

13. Jakie działania należy podjąd w obecnej sytuacji?    [pyt. otwarte] 

1)  24 poszukiwanie kolejnych oszczędności 

2)  17 obniżka stóp procentowych 

3)  13 dotowanie upadających firm z budżetu paostwa 

4)  13 inna propozycja 

      3 nie wiem 

      2 roboty publiczne 

      1 inwestycje ze środków UE 

      1 walka ze spekulantami 

      2 inwestycje 

      1 dodatkowe opodatkowanie osób zamożnych, aby mied na zasiłki dla 

bezrobotnych i nieradzących sobie w dobie kryzysu, w ten sposób można zapobiec sytuacji typowej 

dla czasów kryzysu, kiedy bogaci wstrzymują wydatki, bo mają wszystko ale boją się inwestowad, a 

biedni nie wydają bo nie mają co wydawad. obniżony poziom konsumpcji staje się gwoździem do 

trumny i tak już osłabionej gospodarki 

      1 rzetelna informacja 

      1 inwestowanie w polskie firmy, np. poprzez dawanie im kolejnych 

zleceo przy budowie mostów 

      1 więcej inwestycji paostwa 



5)  5 zatrzymanie inwestycji 

    

14. Czy obawia się Pan/Pani inwestowania np. w akcje lub obligacje, przy obecnej sytuacji rynkowej? 

*pyt. zamknięte+ 

1)  22 trochę  

2)  17 tak  

3)  6 nie  

 

 

 

 

 

 


