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Kryzys gospodarczy – ogólne informacje 
 

 

Zanim zajmę się przedstawieniem metod i strategii przeciwdziałania skutkom 
kryzysu gospodarczego pragnę przedstawić ogólny zarys tego zjawiska i skutki z 
niego wynikające.  

Kryzys gospodarczy uderza najczęściej we wszystkie gałęzie rozwoju 
gospodarki, nie szczędząc teŜ prywatnych przedsiębiorców, jednakŜe najczęściej 
cały proces zaczyna się od nieprawidłowości bądź bledów w systemie obrotu 
pienięŜnego. Jak wiemy instytucjami zajmującymi się tym procederem są banki 
lub im podobne organizacje. Kryzys bankowy, bo tak nazywa się moment kiedy 
banki nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych jest jedną z 
przyczyn załamania na rynkach światowych, które dotyka i dotknie gospodarki na 
całym świecie.  

Kolejnym czynnikiem który powoduje to załamanie jest kryzys finansowy 
definiowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jako sytuację, w której 
pojawiają się powaŜne zakłócenia na rynku finansowym przez co znaczna grupa 
instytucji finansowych posiada aktywa o wartości rynkowej niŜszej od ich 
zobowiązań. Prowadzi to do przesunięć w ich portfelach, upadku niektórych 
instytucji finansowych oraz interwencji rządu. Specyfika kryzysu finansowego 
bądź bankowego moŜe sie nieznacznie róŜnić lecz zawsze niezbędna jest 
interwencja rządów lub międzynarodowych instytucji regulujących. 

 

Kiedy znane nam są podstawowe fakty mogę przejść do opisywania 
przebiegu kryzysu gospodarczego. Mimo, iŜ kryzys jest wynikiem długofalowych 
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błędów ,naduŜyć bądź niezdrowych tendencji na rynkach do rozpoczęcia 
potrzebny jest punkt zapalny (np. zmiany w koniunkturze gospodarczej, 
deregulacja działalności bankowej, zmiany ustrojowe) .  

Potem następuje boom kredytowy i inwestycyjny. Przedsiębiorcy 
korzystają z opłacalnej sytuacji inwestują licząc na duŜe wpływy w przyszłości. 
Wzrasta ilość inwestycji, które z kolei są finansowane z kredytów bankowych 
przez co rośnie ilość zaciąganych kredytów. System większości banków opiera 
sie na poŜyczaniu pieniędzy wpłaconych na lokaty przez innych klientów, więc 
jeśli gwałtownie rośnie ilość zaciąganych kredytów a liczba depozytów pozostaje 
taka sama lub spada (inwestorzy wypłacają pieniądze potrzebne do zakupu akcji 
lub nieruchomości) banki zmuszone są zarabiać na funduszach bądź poŜyczać 
pieniądze wszystkim, którzy tego będą chcieli. Kolejną sprawą jest spekulowanie 
akcjami. Finansiści lub bankierzy informują np. ,Ŝe akcje firmy X będą stale 
rosnąc, przez co publika licząc na prosty zysk, kupuje te akcje by je komuś 
odsprzedać droŜej. Osoba, która kupiła te akcje droŜej czeka ,aŜ notowania 
wzrosną i wtedy będzie mogła je znowu odsprzedać z zyskiem.  

Ten proceder dobrze opisuje pewna anegdota: 

 

Dawno, dawno, temu do pewnej afrykańskiej wioski przyjechał bogaty biznesmen. 
Miejscowa ludność jedyne zyski czerpała z uprawy roli, a te równieŜ wystarczały 
jedynie na przetrwanie. Biznesmen zaproponował chłopom umowę: za kaŜdą 
małpę która mu przyniosą zapłaci im 10 dolarów. Małp było w pobliŜu dostatek a 
10 dolarów była to kwota która zarabiali w tydzień cięŜkiej pracy. ToteŜ nie 
czekając długo ruszyli na polowanie. Po pewnym czasie bogacz rzekł, Ŝe dalej nie 
ma dość tych małp I by zachęcić ludzi do większego poświecenia podniósł cenę 
do 20 dolarów za małpę. Więc chłopi wybrali się jeszcze dalej w głąb dŜungli po 
więcej małp. Niedługo znowu biznesmen zwołał do siebie chłopów by ogłosić, Ŝe 
od teraz za małpę będzie płacił 50 dolarów. Chłopi szybko zrozumieli, Ŝe 
wystarczy parę małp I nie będą musieli pracować do końca Ŝycia. Tymczasem 
biznesmen wybrał się do miasta w interesach zostawiając swojego asystenta przy 
pilnowaniu małp. Zanim wieśniacy wyruszyli w daleką podróŜ po małpy asystent 
przemówił do nich. Zapytał się ich czy naprawdę warto szukać tych małp tak 
daleko skoro tutaj on ma ich pełna klatkę. Wytłumaczył im, Ŝe moŜe im sprzedać 
wszystkie małpy po 30 dolarów a szefowi powie ze klatka sama się otworzyła I 
małpy uciekły. Wtedy by mogli sprzedać mu je znowu po 50 dolarów. Chłopi byli 
prostymi ludźmi ale liczyć umieli więc doszli do wniosku, Ŝe bardzo im sie ta 
transakcja opłaca. Wiec za wszystkie zarobione na wcześniejszych małpach 
pieniądze oraz resztę oszczędności, wykupili od asystenta wszystkie małpy. Ten 
zaś pojechał po szefa do miasta. I to był ostatni raz kiedy wieśniacy go widzieli 
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bo ani on ani biznesmen sie tu juz nie pokazali, zostawiając chłopów ze 
dziesiątkami małp po 30 dolarów. 

 

 

Ta historia jest trafna alegorią do naduŜyć jakie dochodziły przy sztucznym 
nabijaniu cen licząc by nie być tym “ostatnim głupim” który juŜ nie będzie miał 
komu odsprzedać i zostanie ze wszystkimi małpami. 

 Kolejny etap polega na ostudzaniu koniunktury, kiedy to rząd nawołuje 
banki do opamiętania i obniŜenia tempa akcji kredytowej. Próbuje się wtedy 
podnieść wymagania wobec kredytobiorców lecz banki nie są w tej sprawie 
chętne do ustępstw. W rezultacie dochodzi do załamania  powodującego 
obniŜenie wartości wcześniej podjętych inwestycji. To z kolei prowadzi do 
zawieszenia bądź zaburzenia regulowania zobowiązań przez klientów wobec 
banków, co powoduje powstanie strat w bankach. Banki o stosunkowo nieduŜym 
kapitale własnym mogą stać się niewypłacalne co przy braku depozytów 
gwarantowanych prowadzi do utraty oszczędności przez wielu klientów. To z 
kolei prowadzi do negatywnych opinii  i obniŜenia zaufania do całego segmentu 
bankowego.  

 Ostatni faza polega na dąŜeniu do przywrócenia zaufania i poprawy 
kondycji banków. Etap ten jest szczególnie waŜny, poniewaŜ umoŜliwia 
przywrócenie równowagi w zakresie pełnienia przez banki roli pośredników 
finansowych i zapewnienia ich bezpieczeństwa. Bardzo istotną rolę odgrywają 
rząd, bank centralny i instytucje gwarantujące depozyty będące najczęściej 
dostarczycielami pomocy finansowej, jak równieŜ sami właściciele banków i 
osoby nimi zarządzające. 

 

Wywiad z ekspertem – rozmowa z 
analitykiem finansowym, Kazimierzem 

Kozłowskim. 
 

 



 6 

Michał Hapon : Jak Pan sądzi czym został spowodowany obecny kryzys 
gospodarczy? Kto ponosi za niego odpowiedzialność i czy jest on skutkiem 
błędów kapitalizmu jako takiego czy wywołały go jakieś czynniki 
zewnętrzne? 

 

  Kazimierz Kozłowski: Kryzys nie jest wynikiem czynników zewnętrznych 
takich jak atak spekulacyjny lub coś podobnego. Rozpoczął się on w Stanach 
Zjednoczonych uwaŜanych za centrum globalnego systemu finansowania, przez 
co stał się kryzysem światowym. Jest to wynikiem trzech nakładających się na 
siebie klęsk. Pierwszą z nich jest klęska banków jako instytucji , które rozpoczęły 
tzw. „loterie kredytowa”. Innowacje finansowe wymknęły się spod kontroli, 
poniewaŜ nie były objęte Ŝadnymi regulacjami. Zbyt zachłanna polityka 
kredytowa banków zainfekowała rynek kredytów mieszkaniowych a następnie 
całość światowego systemu bankowego.  

Jako, Ŝe kapitalizm znacznie się zmienił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
spowodowało to zmianę sposobu patrzenia na długi. WyróŜniono dwa rodzaje 
długów: dobre i złe. Te pierwsze są to długi będące „dźwignią” do rozwoju, 
poŜyczki zaciągnięte w celu kontynuowania inwestycji lub modernizacji 
przedsiębiorstwa. Dług zły jest to debet spowodowany przerostem wydatków 
bądź strat nad zyskami. W związku z powyŜszym zatamowanie strumienia 
kredytowego przez instytucje finansowe spowodowało fatalne skutki w innych 
gałęziach gospodarki. W rezultacie otrzymaliśmy recesję, o której nie wiadomo 
ani jak głęboko sięgnie ani jak długo się utrzyma. 

 

 

Dlaczego zniesiono regulacje mimo , iŜ podobna sytuacja doprowadziła 
przed osiemdziesięcioma laty do Wielkiego Kryzysu Gospodarczego? Czy 
nasza wiedza na temat ekonomi i zachowań rynku nie zmieniła się? 

 

 

PoniewaŜ ludzie odpowiedzialni za politykę finansową, między innymi 
Alan Greenspan (prezes Federal Economic Department do 2006 roku) wysunęli 
błędne wnioski, wierząc w niemal absolutną skuteczność rynku. ZałoŜyli, Ŝe 
rynek finansowy jest zdolny do właściwej wyceny dóbr czy papierów 
wartościowych – a przy drobnych pomyłkach potrzebuje jedynie niewielkich 
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sprostowań. Na tym polega właśnie druga klęska przyczyniająca się do obecnej 
sytuacji. Wiara w niezawodność systemu finansowego samemu sobie świadczy o 
upadku myślenia ekonomicznego w jego głównym aspekcie. Przez to , Ŝe 
pozwoliliśmy systemowi Ŝyć własnym Ŝyciem nie byliśmy w stanie przewidzieć 
dzisiejszego załamania.  

Sytuacja wydaje się podobna do tej z lat trzydziestych XX wieku , lecz wedle 
przewidywań nie ucierpi na tym tak wiele osób. Wbrew pozorom trochę się 
nauczyliśmy z tej lekcji i nie popełnimy tych samych błędów. Poza tym mamy 
duŜo większą moŜliwość oddziaływania na gospodarkę. Trzecią klęska ma 
charakter bardziej społeczny, chodzi tu o zatracenie moralności i zdrowego 
rozsądku. W pewnym sensie zbyt dosłownie wzięliśmy do siebie idee systemu 
opartego na długu. Spowodowało to nadmierną chciwość i udzielanie poŜyczek 
ludziom, którzy nie byli w stanie ich zwrócić. W bankowym Ŝargonie takich ludzi 
określano terminem „ninja” będącym skrótem od „No Income No Job, assets” 
(Bez dochodu, bez pracy i bez aktywów). W rezultacie banki nie odzyskiwały 
swoich pieniędzy i przestawały być wypłacalne. 

 

 

Więc nie wiemy ile potrwa recesja i jakie następstwa spowoduje. W takim 
razie co wiemy? Jak się przez to zmieni system finansów i w ogóle cały 
kapitalizm? 

 

 

Arthur Schlesinger napisał kiedyś, Ŝe historie gospodarki cechuje 
następowanie po sobie epok „liberalnych” i „konserwatywnych”. Epoki 
konserwatywne to takie ,które charakteryzują wycofaniem się rządu, są to okresy 
deregulacji. Natomiast epoki liberalne to takie w których rządy ingerują w rynek. 
Epoka liberalna kończy się gdy w wyniku interwencji państw dochodzi do 
znacznych naduŜyć, konserwatywne natomiast kiedy finansiści i bankierzy 
wykorzystują brak nadzoru by złupić innych. Tak było i tym razem, przez co 
kończy się okres konserwatywny, przez co znowu wkraczamy w epokę liberalną. 
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Jakie są według Pana najwaŜniejsze działania które trzeba podjąć by osłabić 
skutki kryzysu? 

 

 

Sytuacja jaka się nam obecnie jawi nie jest najlepsza, kryzys okazał się 
powaŜniejszy niŜ większość przypuszczała. Zamiast stanąć na krawędzi przepaści 
pomaszerowaliśmy dalej w kierunku załamania. W takim przypadku konieczne 
jest sztuczne napędzanie gospodarki. Lecz zanim to się zrobi konieczne jest 
zreorganizowanie systemu hipotecznego i ustabilizowanie rynku nieruchomości. 
Nieodzowna jest tez dekapitalizacja instytucji bankowych by te mogły odzyskać 
sprawność kredytową. W przeciwnym wypadku miliardy jakie Barack Obama ma 
zamiar przeznaczyć na ratowanie gospodarki mogą ułatwić funkcjonowanie 
przedsiębiorstwom ale nie rozwiąŜą problemu. 

 

 

 

Jak głęboka będzie recesja w Polsce i jak kryzys wpłynie na przeciętnych 
obywateli? A moŜe tak jak sugerują niektórzy finansiści, załamanie ominie 
Polskę? 

 

 Niestety nic na to nie wskazuje i powoli robi się oczywistym ze Polska 
będzie jednym z krajów w którym kryzys będzie najdotkliwszy. Widząc zapaść 
na rynkach Europy Wschodniej i Środkowej zagraniczni inwestorzy nie tylko 
wstrzymują się z inwestycjami ale teŜ wycofują swój kapitał z tych regionów. 
Jako ,Ŝe duŜa część polskich rynków zdominowana jest przez firmy zagraniczne 
taki fin sowy exodus moŜe znacząco osłabić polską gospodarkę. Kolejną sprawą 
jest powrót emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie są oni zwalniani by 
pracodawcy mogli dać prace swoim rodakom. Poza tym w dobie powszechnego 
kryzysu ludzie i w Polsce są zwalniani. Według niektórych prognoz rzesza 
bezrobotnych zwiększy się o około 500 tysięcy osób. W świetle takich danych nie 
moŜemy mówić, ze ten kryzys będzie lekki albo w ogóle nas nie dotknie. 
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 Dzięki powyŜszemu wywiadowi wiemy mniej więcej jak przedstawia się 
sytuacja w Polsce i na świecie. Znamy tez jego przyczyny, które niestety mogą 
być juŜ tylko lekcją na przyszłość, gdyŜ nie da się juŜ zapobiec kryzysowi. 
Wymierny skutek na przebieg kryzysu mają największe potęgi finansowe, które 
w realny sposób mogą ingerować w globalną ekonomię. Mniejsze kraje takie jak 
Polska  równieŜ nie są bezbronne w walce z kryzysem jednakŜe potrzebna jest 
pomoc równieŜ z zewnątrz. UwaŜam, Ŝe Unia Europejska powinna pomóc swoim 
nowoprzyjętym członkom w próbach wyjścia z recesji. Po wejściu do sojuszu 
nowe kraje członkowskie zanotowały duŜy wzrost gospodarczy, głownie dzięki 
wejściu na rynek firm zagranicznych i wzrostowi eksportu. Teraz w czasie 
zapaści odziały firm zagranicznych w Polsce albo się wycofują by wesprzeć 
finansowo spółki-matki albo przestają inwestować co w obu przypadkach 
prowadzi do spowolnienia. Najgorsze jest, Ŝe te kraje nie tylko otworzyły się na 
handel ale równieŜ stały się częścią europejskiego łańcucha dostaw, szczególnie 
jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny, który na całym świecie ucierpiał dotkliwie. 
Jest to spowodowane tym, Ŝe w czasie kryzysu konsumenci odczuwają pewien 
strach przed kupowaniem. Oznacza to, Ŝe wtedy raczej nie decydują się na zakup 
dóbr które nie są „pierwszej potrzeby” takich jak samochody czy meble. 
Wstrzymują się z nabywanie przedmiotów droŜszych na które byliby zmuszeni 
odkładać pieniądze. Zamiast tego wolą oszczędzać i mimo iŜ mają dzięki temu 
więcej pieniędzy, ze względu na wspomniany strach wydają nawet mniej niŜ 
normalnie. Często ten psychologiczny kryzys nie ma nic wspólnego z realną 
sytuacją ale przez niestosowne sprawozdania polityków i mediów kryzys się 
urzeczywistnia. Cierpi na tym cały przemysł i zadaniem rządzących jest 
dokapitalizowanie firm i odpędzenie widma kryzysu. 
W sektorze bankowym sytuacja wygląda podobnie, lecz nie jest tak powaŜna.  
 

Zwróćmy uwagę jak z problemami 
spowodowanymi prze kryzys radzą 

sobie inne kraje: 
 
 

Niemcy: Reakcja rządu naszych zachodnich sąsiadów jest stosunkowo 
spokojna i mało zdecydowana. UwaŜają oni, Ŝe waŜniejsze od olbrzymich 
pakietów finansowych są zmiany na poziomie przedsiębiorstw i zakładów pracy. 
Przyjęty pod koniec 2008 roku „pakiet doładowujący” o wartości 12 mld euro 
okazał się niewystarczający, więc w styczniu rząd wprowadził obszerniejszą 
pomoc w wysokości 50 mld przeznaczoną głownie na inwestycje w infrastrukturę 
oraz rynek budownictwa. 
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Kolejnym sposobem na walkę z kryzysem jest zastosowanie rozmaitych 
instrumentów polityki rynku pracy. Najczęściej stosuje się je w przemyśle, 
zwłaszcza motoryzacyjnym, który jak było juŜ wcześniej wyjaśnione został 
bardzo dotknięty kryzysem. Przykłady układów zbiorowych pracy w Niemczech: 

 
- regulujące czas pracy. Polega to na skróceniu czasu pracy do 30 lub 33 

godzin tygodniowo. Takie działanie ma za zadanie zapobieganiu gwałtownej 
redukcji zatrudnienia przy znaczącym spadku zamówień produkcyjnych. 

 
 
- zakładowe porozumienia o uelastycznieniu czasu pracy oraz przymusowe 

urlopy 
 
 
Następnie pracodawcy wprowadzają tzw. „krótki tydzień pracy”. Jest to 

kolejny instrument rynku pracy gwarantujący zatrudnienie dzięki uzupełnieniu 
niedoboru godzin w stosunku do obowiązującego układu zbiorowego. Zapobiega 
to utracie dochodu przez robotników budowlanych bądź zatrudnionych na czas 
określony lub umowę-zlecenie wynikającej z przerwy w świadczeniu pracy. 
Wtedy z pomocą przychodzi Federalna Agencję ds. Zatrudnienia, która 
rekompensuje straty wynikające z redukcji czasu pracy. Pracownik na 
przymusowym urlopie otrzymuje od państwa od 60% do 70% swojej pensji netto. 
Zachowuje przy tym wszystkie świadczenia socjalne, zdrowotne, wypadkowe i 
emerytalne, tak jakby to było przy normalnym zatrudnieniu. Dzięki temu 
koncerny nie są zmuszone zwalniać rzesz pracowników, co by negatywnie 
wpłynęło na ogólnokrajową gospodarkę. 

 
 
 

Francja: Francja równieŜ zrezygnowała  z przeznaczania olbrzymich 
sum na pakiety stymulujące. Rząd ogłosił pakt naprawczy o wartości 25 mld euro 
w celu utworzenia dodatkowych 100 tysięcy miejsc pracy, które mają zapobiec 
znaczącemu wzrostowi bezrobocia spowodowanym spadkiem popytu na niektóre 
produkty. Wsparcia finansowego wymagał równieŜ sektor motoryzacyjny w 
którym pracuje około 10%  francuskiej siły roboczej. BranŜe które najbardziej 
ucierpiały przez kryzys to: motoryzacja, budownictwo, części samochodowe, 
elektrotechnika, poligrafia i hutnictwo. Najmniej natomiast skutki kryzysu odczuł 
przemysł spoŜywczy, papierniczy, farmaceutyczny oraz kosmetyczny. Francja 
równieŜ walczy z kryzysem przy pomocy układów zbiorowych:  

 
- głównym pomysłem na złagodzeni skutków kryzysu z perspektywy 

przedsiębiorstwa jest tzw. „częściowe bezrobocie”. Jest to układ pracodawcy z 
pracownikami polegający na obniŜeniu czasu pracy oraz wynagrodzenia. Dla 



 11 

przykładu pracodawca zamiast zwalniać pracownika skraca jego etat i pensje o 
połowę. Dzięki temu bezrobocie nie wzrasta a firma nie płaci pracownikom za 
nić przy spadku zamówień i popytu. Jest to oparte na wierze, Ŝe kryzys się 
szybko skończy i znów będzie moŜna przywrócić sytuacje z przed załamania, bez 
ponownego zatrudniania pracowników, oszczędzając przy tym na odprawach. 

 
 
- indywidualne konta czasu pracy polegają na płaceniu pracownikom za to 

ile pracują. Pracownik pracuje kiedy jest potrzebny a firma ma odpowiednia ilość 
zamówień i za to dostaje wynagrodzenie. Idea tego pomysłu jest taka sama jak 
przy częściowym bezrobociu lecz zmienia się jej mechanizm. 

 
 
- „Dobrowolne odejścia” jest to swojego rodzaju ostateczność, kiedy 

pracodawca nie ma innego wyboru niŜ zwolnic pracownika. Wtedy daje mu 
moŜliwość rezygnacji w zamian za świadczenia socjalne i wyŜszą odprawę. 

 
 

Wielka Brytania : Wielka Brytania jest jednym z krajów w które 
kryzys uderzył bardzo dotkliwie. Tylko w ostatnim kwartale liczba bezrobotnych 
wzrosła o prawie 140 000 osób. Najbardziej ucierpiały sektory bankowości, 
nieruchomości, motoryzacji, przemysłu informatycznego oraz chemicznego. 
Spowodowane jest to oczywiście spadkiem popytu na te towary, które w dobie 
kryzysu nie są niezbędne do egzystencji. Sytuacja w jest tutaj powaŜniejsza niŜ w 
innych krajach europejskich przez co pracodawcom nie opłaca się stosowanie 
róŜnych układów zbiorowych, przez co zmuszeni są zwalniać pracowników albo 
proponować im wspomniane wcześniej „dobrowolne odejścia”. śeby uchronć od 
bankructwa wiele firm rząd brytyjski zmuszony jest wypłacać obszerne pakiety 
symulujące. Nie ochrania to jednak pracowników przed masowymi 
zwolnieniami. Spadek popytu na np. samochody jest tak duŜy, Ŝe nadmierna 
liczba pracowników jest koncernom nie na rękę. Wątpliwości brytyjskich 
związków zawodowych są uzasadnione poniewaŜ w sektorze zarówno produkcji 
jak i usług dochodzi do olbrzymich redukcji miejsc pracy. Ze względu na brak 
instrumentów na rynku pracy umoŜliwiających ochronę pracowników w dobie 
kryzysu gospodarczego, są oni naraŜeni na zwolnienia. Warto nadmienić, Ŝe juz 
rozpoczęła się w Anglii akcja zwalniania zagranicznych pracowników by chronić 
swoich rodaków. MoŜe się o przyczynić do fali powrotów emigrantów do swoich 
ojczystych krajów. 

 
 

Węgry:  Węgry są jednym z krajów szczególnie naraŜonych na uderzenie 
kryzysu nie posiadającym przy tym Ŝadnych skutecznych narzędzi by się przed 
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nim bronić. Powodem tego stanu rzeczy jest moŜna by powiedzieć skrajna 
integracja gospodarczej i finansowej z Unią Europejską. Kolejną spraw jest 
potrzeba zewnętrznego finansowania, gdyŜ większość firm tam działających 
dysponuje kapitałem zagranicznym. W czasie kryzysu inwestorzy bają się 
inwestować na niepewnych rynkach, rynek finansowy się załamał a waluta stałą 
się obiektem ataków spekulacyjnych. Z państwowych zakładów pracy juŜ zostało 
zwolnionych ponad 10 tysięcy ludzi z czego 80% pochodzi z branŜy 
samochodowej. Działania związane z organizacją pracy oraz wynegocjowane 
sposoby zarządzania kryzysem są bardziej typowe dla wielkich 
międzynarodowych korporacji, w których funkcjonują układy zbiorowe. ChociaŜ 
na Węgrzech nie istnieje Ŝaden instrument rynku pracy, który pozwoliłby 
opanować sytuacje na rynkach, Ministerstwo Pracy opracowało wdroŜenie takie 
instrumentu w oparciu o zachodnie przykłady. Projekt polega na reformie 
sposobu tworzenia miejsc pracy Funduszu Rynku Pracy oraz stworzeniu filara 
„podtrzymania zatrudnienia”. 

 
 

Słowacja: Słowacja była w ostatnich latach jednym z najszybciej 
rozwijających się krajów Unii Europejskiej z zrównowaŜoną gospodarką i dobrą 
perspektywą rozwoju. JednakŜe przyczyną naraŜenia się na kryzys jest fakt, iŜ 
gospodarka tego kraju jest w zbyt wielkim stopniu oparta na przemyśle 
motoryzacyjnym. Wiadomym jest czemu ten przemysł jest bardziej wystawiony 
na skutki kryzysu, a jego ogromny udział w gospodarce Słowacji moŜe narazić na 
straty zatrudnienie oraz ogólne wyniki ekonomiczne Słowacji. Nić więc 
dziwnego, Ŝ negatywne skutki globalnego kryzysu stają się widoczne w 
gospodarce. W trzecim kwartale wystąpił zastój w produkcji przemysłowej, a w 
październiku spadł znacznie poniŜej prognozowanego 4% wzrostu. Zwiększyło 
się bezrobocie szczególnie w sektorze eksportowym. Ponadnarodowe korporacje 
działające na terenie tego kraju postarały się pokonać kryzys bez większych 
redukcji zatrudnienia oraz wdroŜyły środki pozwalające na zwiększenie 
wewnętrznej elastyczności poprzez skrócenie czasu pracy i większy udział 
pracowników niepełnoetatowych.  

 
 

Sytuacja w Polsce: 
 

Na początek spójrzmy co o kryzysie sądzą zwykli ludzi. Ankiety 
przeprowadzone na ulicach Warszawy:  
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Czy został/a Pan/i pokrzywdzona w związku z kryzysem gospodarczym?

Tak; 37%

Nie; 63%

Tak

Nie
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Czego obawia się Pan/i w związku z kryzysem gospodarczym?

42%

27%

16%

9%

6%

Utraty pracy

Wzrostu cen

Spadku wartości złotego

Osłabienia Polski na arenie
międzynarodowej
Kryzys mi niestraszny.

 
 
 
 
 

Jak widzimy kryzys w Polsce dopiero się rozpoczyna i większość 
społeczeństwa nie miała z nim jeszcze styczności. Na wyniki ankiety moŜe mieć 
wpływ fakt, iŜ była ona przeprowadzana w stolicy, mieście bogatym w stosunku 
do niektórych regionów kraju. Niewątpliwie 63 procent osób niedotkniętych 
kryzysem jest wartością, która moŜe napawać optymizmem lecz prawdziwe jego 
skutki będą naprawdę odczuwalne dopiero w 2009 i 2010 roku. Kolejna sprawą 
jest świadomość społeczeństwa o następstwach kryzysu. Ludzie najbardziej 
obawiają się utraty pracy co jest zrozumiałe, gdyŜ duzo się słyszy o masowych 
zwolnieniach w innych krajach. Spada popyt na większość towarów, więc 
nadmiar pracowników zaczyna ciąŜyć pracodawcom, co prowadzi do redukcji 
zatrudnienia. Kolejną sprawą której boją się Polacy jest wzrost cen, który równieŜ 
jest zjawiskiem typowym gdy podaŜ spada. Spadek wartości złotego moŜe być 
szczególnie bolesny dla osób spłacających kredyty w obcych walutach, jednakŜe 
tańsza złotówka odbije się na całym polskim imporcie. Osłabienie Polski na 
arenie międzynarodowej za najgroźniejszy objaw załamania rynkowego 
wymieniło 16% respondentów. Byłoby cudownie gdyby to był najwymierniejszy 
skutek kryzysu jednakŜe osłabienie pozycji jest wynikiem znaczących spadków 
wyników gospodarczych. Tylko 6% ankietowanych odpowiedziało, Ŝe nie boi się 
kryzysu jednakŜe nie jest to zbyt przemyślana postawa, poniewaŜ kryzys uderza 
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w państwo jako całość i wszyscy na nim cierpią nawet jeśli nie w sposób 
bezpośredni.  

 
 
Do początku 2009 roku część analityków rynkowych wierzyła, Ŝ Polska 

będzie jednym z bardzo wąskiego grona krajów które unikna recesji w ogóle albo 
przebieg kryzysu będzie bardzo spokojny. JuŜ dziś moŜemy powiedzieć, Ŝe było 
to pobozne Ŝyczenie. Nie było to moŜliwe bez Ŝadnych metod przeciwdziałania, 
zwłaszcza przy sytuacji kiedy ogromna liczba firm na polskich rynkach jest w 
rękach zagranicznych inwestorów, którzy wycofując pieniądze do swoich 
głównych obszarów działalności mogą spowodować znaczący spadek produkcji i 
popytu wewnętrznego w Polsce. Najgorsze jest to, Ŝe niektóry eksperci uwaŜają, 
Ŝe kryzys w Polsce i całej Europie Wschodniej będzie bardziej dotkliwy niŜ na 
bogatym zachodzie i USA. Jest spowodowane niesamodzielnością polskiej 
gospodarki zdanej na łaskę zagranicznych firm. W przeciwieństwie do rządów 
innych państw rząd polski zamiast zwiększać ilość inwestycji w celu pobudzenia 
koniunktury tnie wydatki i ogranicza deficyt budŜetowy. Wśród ekonomistów 
panuje przekonanie, iŜ tego typu działania nie dość, Ŝe nie jest skuteczne to 
szkodzi gospodarkę i moŜe pogłębić kraj w recesji. Nie patrząc na analizy 
ekonomiczne, z czysto rozsądkowego punktu widzenia nie do pojęcia jest czemu 
ograniczenie popytu wewnętrznego przy znaczącym wycofywaniu się 
zagranicznych kapitałów miałoby pomóc polskiej gospodarce. Jak napisałem 
wyŜej większość krajów stosuje dokładnie odwrotna politykę, nie widać powodu 
dla którego wszyscy inni mieliby się mylić.  

 
Kryzys nie omija Polski, wzrost gospodarczy w 2009 będzie odległy od 

standardów do, których przyzwyczaiły nas minione lata. Minimalizowanie naste 
pst kryzysu czy chowanie głowy w piasek prowadzą do politycznego bezruchu. 
Tymczasem kryzys, tak jak chorobę, trzeba leczyć a nie ignorować. Kiedy juŜ 
zachorowaliśmy nie moŜemy juŜ od tego uciec, ale moŜemy natomiast 
ograniczyć negatywne skutki „infekcji” licząc, Ŝe gospodarka znacząco na tym 
nie ucierpi. Wszędzie na świecie wprowadza się plany napędzające gospodarkę i 
sztucznie zwiększające popyt, uznając, iŜ sytuacja wymaga zdecydowanego 
działania. 

 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do początku 2009 roku 

230 polskich przedsiębiorstw ogłosiło zwolnienie 16 tysięcy pracowników. Dla 
porównania we wcześniejszych latach liczba zwolnień wynosiła około 5 tysięcy 
co pokazuje, wyraźny wpływ kryzysu na zatrudnienie samym styczniu bieŜącego 
roku zwolniono ponad 160 tysięcy ludzi w wyniku czego bezrobocie wzrosło o 
prawie jeden procent obecnie wynosi ponad 10,5%. Widać wyraźnie, Ŝe bez 
stanowczej interwencji rządu bezrobocie w tym roku zbliŜy się do historycznej 
wartości z poprzedniego kryzysu. Elastyczność wewnętrznego rynku pracy jest w 
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Polsce bardzo ograniczona – ani układy zbiorowe, ani instrumenty polityki rynku 
pracy nie potrafią poradzić sobie ze spadkami popytu czy związanymi z nimi 
zmianami czasu pracy.   

 
 
 
 
 

 
 

Co naleŜy zrobić? 
 
 
 
 
Polska ma niestety ograniczone moŜliwości ingerencji w gospodarkę, poniewaŜ 
jesteśmy w znacznym stopniu uzaleŜnieni od działań finansowych bogatszych 
państw. JednakŜe jest dalej wiele rzeczy, które moŜna zrobić by osłabić skutki 
kryzysu w Polsce. Kryzys uderza kompleksowo we wszystkie gałęzie gospodarki 
więc moim zdaniem wybranie jednego słusznego rozwiązania jest niemoŜliwe, 
dlatego teŜ przedstawię tutaj szereg działań prowadzących do osiągnięcia celu 
jakim jest osłabienie skutków załamania na rynkach: 
 
 

• Utrzymanie zaufania i nie dopuszczenie do rozkręcenia się spirali 
pesymizmu. Nie moŜna dopuścić by zapanował strach, utrudniający 
wyjście z kryzysu i osłabienie jego skutków. W krajach dotkniętych 
kryzysem często kryzys psychologiczny sprawia, Ŝe firmy boją się 
inwestować  a zwykli ludzie niechętnie kupują dobra nie niezbędne im do 
egzystencji. Utrzymanie zaufania powinno być fundamentalnym celem 
polityki państwa. 

 
 
 

• Dokapitalizowanie polskich banków (Pekao BP, BGK, BGś) pozwalające 
odzyskać sprawność kredytową polskim przedsiębiorstwom oraz ponownie 
rozbudzić rynek nieruchomości. Jeśli chcemy pomóc przedsiębiorstwom i 
chronić miejsca pracy, powinniśmy zapewnić pewne pole manewru w 
obrotach środkami pienięŜnymi. Spadek obrotów, trudniejsze 
pozyskiwanie kredytów, wzrost poziomu niezapłaconych naleŜności 
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powodują w przedsiębiorstwach najczęściej trudności z płynnością 
finansową czego chcielibyśmy uniknąć. 

 
• Zapobiegnięcie gwałtownemu spadkowi zatrudnienia . Kwestia 

zatrudnienia powinna być priorytetem w walce z kryzysem, a oddalenie 
ryzyka bezrobocia powinno być jej najwaŜniejszym instrumentem. By było 
to moŜliwe naleŜy podjąć działania słuŜące utrzymaniu poziomu 
zatrudnienia oraz stymulowaniu popytu. W większości krajów 
europejskich istnieją systemy pozwalające utrzymać pracowników w 
okresach zatrzymania produkcji. Jednym z najskuteczniejszych jest 
„częściowe bezrobocie”, które wprowadzone w polskich zakładach pracy 
mogłoby znacznie polepszyć sytuacje na rynkach pracy. W okresie 
przejściowym źródłem finansowania moŜe być Europejski Fundusz 
Społeczny, dający moŜliwość wdraŜania, równolegle z instrumentami 
częściowego bezrobocia, szkoleń zawodowych. NaleŜałoby równieŜ 
zreformować system świadczeń dla bezrobotnych z, których moŜna by w 
dalszej perspektywie finansować mechanizm „częściowego bezrobocia”. 

 
 
  

• Zaaplikować pakiety stymulujące polskim firmom w celu pobudzenia 
koniunktury. Nie moŜe być tak, Ŝe rząd Donalda Tuska zabiera pieniądze 
przeznaczone na infrastrukturę, oraz ogranicza inwestycje. Jest to działanie 
ewidentnie sprzeczne z polityką innych państw i nie pomaga nam wyjść z 
kryzysu. Musimy zaakceptować okresowo większy deficyt budŜetowy na 
rzecz ochrony miejsc pracy i dotacji do przedsiębiorstw. 

 
 

• Ograniczyć biurokrację dzięki stworzeniu ustawy na wzór wprowadzonej 
w grudniu 1988 roku ustawy Mieczysława Wilczka. Ustawa umoŜliwiła 
kaŜdemu podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na 
równych prawach, co m.in. spowodowało aktywizację drobnych 
przedsiębiorców, którzy utworzyli wiele nowych miejsc pracy jak i duŜą 
dynamiką gospodarczą na samym początku lat 90. Było to spowodowane 
równieŜ dokonaniem zasadniczej zmiany likwidującej stary system 
ustawodawczy. Później niestety wprowadzono zbyt duŜo niepotrzebnych 
regulacji co doprowadziło ograniczenia swobody działalności 
gospodarczej, przez co Polska przestała być krajem przyjaznym dla 
inwestorów. 
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• Znieść bariery w dostępie do niektórych zawodów i specjalizacji. W Polsce 
wystepują zbyt duŜe utrudnienia w dostępie do części zawodów takich jak: 
prawnicy, lekarze itp. Stanowiska te powinny być obsadzane w drodze 
konkursów a nie przez kliki rodzinne. 

 
 

• Nie spieszyć się z przyjęciem euro. Polska w obecnej sytuacji nie jest 
gotowa na przyjęcie europejskiej waluty, co więcej wydaje się, Ŝe po 
opanowaniu kryzysu dzięki złotówce będziemy mogli rozwijać się szybciej 
niŜ kraje w strefie euro, tak jak miało to miejsce w ostatnich latach. Wzrost 
gospodarczy Polski po wejściu do Unii Europejskiej był wyŜszy, więc nie 
powinniśmy go spowalniać dołączając do strefy euro, co zresztą przy 
obecnym kursie złotego byłoby posunięciem wysoce nieroztropnym. 

 
 

• Wykorzystać kryzys jako szansę do wyboru pewnych gałęzi gospodarki w, 
których moglibyśmy konkurować ze światem. Załamanie ekonomiczne jest 
dobrą okazją do przejęcia pewnych przemysłów, kiedyś lekkomyślnie 
wyprzedanych (przemysł meblowy, chemiczny, włókienniczy). NaleŜałoby 
tutaj naśladować politykę Japonii po II Wojnie Światowej, która postawiła 
na rozwój przemysłu samochodowego i elektronicznego stając się potęgą w 
tych dziedzinach. Obecnie takie interwencjonizm jest trudniejszy lecz 
większość państw europejskich mniej lub bardziej otwarcie go stosuje. 
Kryzys jest tez dobrym momentem by zacząć myśleć o gazowym 
uniezaleŜnieniu się od Rosji, oraz o budowie w Polsce elektrowni jądrowej. 

 
 

• Ułatwić na poziomie samorządów bądź na poziomie centralnym 
wykorzystanie faktu, Ŝe Polska dysponuje szerokim zapleczem dobrze 
wykształconych i znających języki młodych ludzi do tworzenia centrów 
obsługi biznesu (outsourcing procesów biznesowych). 

 
 
 

• Namawianie obywateli do kierowania się patriotyzmem w zakupach, 
poniewaŜ nabywanie większej ilości dóbr produkowanych w polskich 
fabrykach, przynosi większe korzyści gospodarce i pozwala na tworzenie 
nowych miejsc pracy  

 
 

• Ułatwienie funkcjonowanie małych i średnich firm. Wprowadzenie 
przymusu zamawiania co najmniej 25% usług i towarów przez sektor 
publiczny w sektorze małych i średnich firm. 
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• Uchwalenie ustawy regulującej działalność banków. Miałaby ona się 

wzorować na amerykańskim Glass Steagall Act wprowadzonym w 1933 

roku. Ustawa ta w uproszczeniu zakazywała jednoczesnego prowadzenia 

operacji bankowo-handlowych i inwestycyjnych. Zniesienie tej ustawy 

wskazywane jest na jedną z przyczyn obecnego załamania.  
 
 
 

• Rozwiązanie na poziomie centralnym w formie ustawy bądź orzeczenia 
sądowego sprawy opcji walutowych i tzw. „cirsów” (coś w rodzaju opcji 
na wymianę stóp procentowych). RóŜne są szacunki strat jakie poniosły 
bądź poniosą polskie przedsiębiorstwa ale szacunki wahają się od 10 mld 
az do 200mld.NaleŜałoby na wzór Włoch próbować wykazać, Ŝe banki 
sprzedając te instrumenty nie działały w sposób do końca transparentny, 
czy teŜ, Ŝe banki korzystając z pozycji instytucji społecznego zachowania 
celowo wprowadzały przedsiębiorstwa w błąd. 

 
 
 
 
 

Podsumowanie: 
 
 

 W większości języków słowo „kryzys” kojarzy się z czymś negatywnym i 
oznacza zagroŜenie, ale np. w języku chińskim słowo to w równym stopniu 
oznacza równieŜ „szanse” czy „moŜliwość”. Dzięki przedstawionym wyŜej 
rozwiązaniom, myślę Ŝe nie dość, Ŝe uniknąć bądź złagodzić zagroŜenie ale i 
wykorzystać szansę na pchnięcie gospodarki na inne tory. Piszę to z pozycji 
ucznia gimnazjum, który choć ekonomią się interesuje nie moŜe nazywać się 
ekspertem. Co wcale nie znaczy, Ŝe nie mam prawa oceniać z pozycji obywatela 
środków zaradczych jakie proponuje rząd. Mimo, iŜ nie znam aspektów 
gospodarczych w wystarczającym stopniu to, dzięki opiniom specjalistów i wielu 
analizom potrafię wysunąć własne wnioski. Znalazłem w Internecie artykuł w 
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którym autor stawia dosyć przewrotną tezę, Ŝe przecieŜ moŜe być tak, Ŝe to rząd 
polski ze swoim oszczędnościowym a nie interwencjonistycznym programem ma 
racje a reszta mysli się i błądzi. Chciałbym, Ŝeby autor tego artykułu miał raję.  
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