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I. Wstęp 

 

Według Nowego Leksykonu PWN, kryzys ekonomiczny to: „okresowy spadek 

aktywności Ŝycia gospodarczego (produkcji, zatrudnienia, inwestycji, dochodu 

narodowego, poziomu Ŝycia); jedna z faz cyklu koniunkturalnego (...)”1. Cykl ten opiera 

się na czterech głównych fazach: najpierw jest kryzys, potem następuje depresja, 

następnie oŜywienie, aby w końcu gospodarka mogła cieszyć się pełnym rozkwitem. 

Obecnie świat znajduje się w fazie kryzysu. Czym to jest spowodowane? Z Wikipedii – 

najpopularniejszej internetowej encyklopedii – wynika, Ŝe: „Przyczyny recesji mogą być 

wielorakie. Do najczęstszych powodów powstawania recesji zalicza się złą politykę 

monetarną i nadmierną lub niedostateczną ingerencję państwa w gospodarkę, 

a w szczególności w system finansowy; z reguły równieŜ wojny i powaŜne kataklizmy 

powodują duŜe zawirowania ekonomiczne i niekiedy długotrwałe osłabienie 

gospodarki.”2 A jak jest w tym przypadku? Do odpowiedzi na to pytanie wrócę 

w dalszej części pracy. 

Pierwsze spekulacje na temat załamania się rynku amerykańskiego miały ponoć 

miejsce juŜ w 2006 roku, kiedy to profesor Nouriel Roubini ze Stern School of Business 

przy Uniwersytecie Nowojorskim wygłosił swoje zdanie o przyszłym pogrąŜeniu 

gospodarki w recesji. Wówczas śmiano się z niego i nie traktowano na powaŜnie jego 

słów. Kilka miesięcy później sytuacja się odmieniła i to profesor mógł śmiać się 

z maklerów giełdowych, którzy go nie posłuchali i nie wycofali swoich udziałów. TuŜ 

po rozpoczęciu kryzysu, Nouriel Roubini opracował własny scenariusz jego rozwoju 

składający się z dwunastu etapów. Jak się potem okazało, to nie był jedynie wymysł 

naukowca – plan spełnił się niemalŜe w całości. Pierwszym przedstawionym przez 

profesora krokiem do pogrąŜenia gospodarki w recesji był upadek amerykańskiej 

branŜy nieruchomości. Ceny domów w Stanach Zjednoczonych bardzo spadły, 

a niektóre rodziny znalazły się bez dachu nad głową. Drugi stopień przewidywał 

ogromne straty spowodowane zbyt łatwą dostępnością kredytów hipotecznych. 

Szkodliwość „łatwych kredytów” na dziś dzień wycenia się na kwoty sięgające ponad 

bilion dolarów. Kolejny szczebel odnosił się równieŜ do poŜyczek, lecz tym razem 

chodziło o kredyty konsumenckie, czyli róŜnego rodzaju karty kredytowe, poŜyczki 

studenckie etc. Czwarta faza dotyczyła obniŜenia wiarygodności kredytowej, co było 

                                                 
1 Nowy leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 
2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Recesja_(ekonomia) 
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skutkiem poprzednich wydarzeń. Piąty krok przewidywał upadek rynku nieruchomości 

komercyjnych, a szósty – jako następstwo poprzedniego – bankructwo któregoś 

z wielkich banków. Kolejnym etapem były straty spowodowane zbyt lekkomyślnym 

przeprowadzaniem transakcji wykupów lewarowanych, czyli za pieniądze pochodzące 

z kredytu. Ósmy krok polegał na fali korporacyjnych upadków, głównie zadłuŜonych 

firm. Profesor szacował straty na blisko 250 milionów dolarów, ponadto przewidywał 

bankructwo niektórych ubezpieczycieli. Dziewiąty stopień zakładał kryzys w świecie 

funduszy hedgingowych, czyli instytucji finansowych zajmujących się pobieraniem 

opłaty za zarządzanie powierzonym kapitałem. Komplikacje miały być spowodowane 

brakiem bezpośredniego dostępu do poŜyczek z banków centralnych. Obecnie szacuje 

się, Ŝe w roku 2008, z powodu kryzysu, fundusze hedgingowe na całym świecie 

odniosły stratę w wysokości 350 miliardów USD. Dziesiątą fazą rozwoju światowej 

recesji był spadek cen akcji giełdowych i ich masowe wyprzedawanie. To między 

innymi dlatego spadły ceny kursów walutowych. Jedenasty szczebel to radykalne 

ograniczenie płynności na rynkach finansowych i wzrost obaw o wypłacalność 

niektórych graczy. Dwunasty, i ostatni, krok przewidywał masowe wycofywanie 

kapitału, utrudnienia w dostępie do kredytu liczne sprzedaŜe aktywów o zaniŜonych 

cenach. Trzeba przyznać, Ŝe scenariusz Nouriela Roubiniego, odnoszący się 

do przebiegu kryzysu, okazał się wyjątkowo trafny. 

 

II Opis zagadnienia 

 

Przyczyny zjawiska 

 

Co było przyczyną obecnego światowego kryzysu gospodarczego? Na to pytanie 

nie ma jednoznacznej ani konkretnej odpowiedzi. Pewne jedynie jest to, Ŝe 

przywędrował on do Polski i reszty Europy zza Atlantyku. Specjaliści powodów 

załamania gospodarczego doszukują się głównie w sposobie funkcjonowania 

amerykańskiej gospodarki i tamtejszych banków. Problemy rozpoczęły się juŜ 

na początku XXI wieku, kiedy wartości PKB Stanów Zjednoczonych zaczęły 

gwałtownie spadać. Giełdę ogarnęła panika. Dla załagodzenia sytuacji obniŜono stopy 

procentowe i w ten sposób rozpoczęła się tzw. „era tanich kredytów”. Łatwa dostępność 

poŜyczek spowodowała boom mieszkaniowy, czyli zwiększony popyt 
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na nieruchomości. To z kolei przyczyniło się do podwyŜszenia ich cen. Według teorii 

austriackiej, największy problem gospodarki amerykańskiej polega na chęci szybkiego 

wzbogacenia kraju, nie bacząc na późniejsze konsekwencje swoich poczynań. Rząd 

Stanów Zjednoczonych nakazał bankom udzielanie poŜyczek równieŜ osobom o niskiej 

zdolności kredytowej, w ramach Community Reinvestment Act (Aktu 

o Reinwestowaniu w Lokalne Społeczności). Wynikiem tych działań było mnóstwo 

niespłaconych kredytów oraz przejęcie wielu domów przez banki i tym samym, 

znalezienie się wielu rodzin na bruku. Przeciwną teorią wyjaśniającą powstanie recesji 

jest teza, Ŝe to nie przez Rząd Stanów Zjednoczonych, ale przez chciwość 

amerykańskich bankierów świat zmaga się dziś ze skutkami kryzysu. Co więcej, 

załamanie gospodarcze było ich celowym działaniem, bo przecieŜ mogą oni swoimi 

działaniami kreować wartość pieniądza i kontrolować bieg ekonomicznych wydarzeń. 

Thomas Jefferson, trzeci w historii prezydent Stanów Zjednoczonych, juŜ w XIX wieku 

ostrzegał przed instytucjami finansowymi: „Wierzę, Ŝe banki są bardziej niebezpieczne 

od armii. Jeśli Amerykanie kiedykolwiek pozwolą prywatnym bankom kontrolować 

walutę… Banki i korporacje, które wyrosną wokół nich, będą rabować ludzi, dopóki ich 

dzieci nie obudzą się bezdomne na kontynencie, który ich ojcowie podbili. Jeśli chcecie 

pozostać niewolnikami bankierów i płacić koszty swojego niewolnictwa, pozwólcie im 

nadal kreować pieniądze i kontrolować kredyt narodowy.”3  Prawdziwe przyczyny 

kryzysu, nie tylko ekonomiczne, są stale poszukiwane. Podobno organizuje się 

specjalne spotkania, na których swoje zdanie na ten temat mogą wypowiadać 

psychologowie i socjologowie, aby pokazać inny punkt widzenia, niŜ czysto 

ekonomiczny. Jedno z takich zebrań odbyło się w warszawskiej siedzibie Giełdy 

Papierów Wartościowych w listopadzie ubiegłego roku. Jako pierwszy głos zabrał 

prezes GPW – Ludwik Sobolewski, który namawiał do tego, aby nie obawiać się 

samego kryzysu, gdyŜ to normalne zjawisko w gospodarce, ale raczej osób, które 

mogłyby wykorzystać zaistniałą sytuację do osiągnięcia prywatnych korzyści. 

Psycholog biznesu, Jacek Santorski, zastanawiał się natomiast nad wpływem na kryzys, 

braku wzajemnego zaufania i strachu przed złoŜonymi procesami systemu 

gospodarczego,.  

 

                                                 
3 http://www.wiimax.pl/article/czy-narzedzie-sledzenia-sciezki-slonca/19 lub film pt.: „More Debt” na: 
http://www.youtube.com/watch?v=EsyTcPSIAgk&eurl=http://www.wykop.pl/link/128098/kryzys-
ekonomiczny-to-celowe-dzialanie-wielkich-bankow&feature=player_embedded 
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Obecny stan zjawiska 

 

W dobie globalizacji, kiedy wszystkie gałęzie międzynarodowego przemysłu są 

od siebie w jakiś sposób zaleŜne i moŜliwy jest międzynarodowy przepływ kapitału, 

fala kryzysu objęła cały świat. Jak dotąd najbardziej odczuwały to Stany Zjednoczone, 

oskarŜane o powstanie zjawiska, oraz ich główni partnerzy handlowi. Obecnie kryzys  

dociera takŜe do państw rozwijających się, do których zaliczana jest takŜe Polska. 

Załamanie gospodarcze objawia się przede wszystkim zwiększeniem stopy bezrobocia. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy stale się zwiększa. Ponadto 

zwalnia dynamika produkcji przemysłowej – ludzie nie kupują tyle, co dawniej, 

z obawy o to, Ŝe w kaŜdej chwili mogą pozostać bez źródła dochodów. Dlatego 

organizuje się duŜo promocji i wyprzedaŜy, aby przyciągnąć do siebie konsumentów – 

producenci nie chcą tracić zbyt duŜej ilości zysków, bo jeśli ich działalność przestanie 

odnosić korzyści finansowe, będą zmuszeni ją zamknąć, czego przykładem jest 

chociaŜby oficjalne ogłoszenie bankructwa przez islandzkie linie lotnicze Sterling 

Airways, które nie pozyskały środków finansowych na restrukturyzację, przez co nie 

będą mogły zwrócić pieniędzy klientom, którzy wykupili bilety na lot przez Internet. To 

była stosunkowo młoda firma, jeszcze nie do końca ukształtowana, lecz splajtowała 

równieŜ najstarsza marka odzieŜowa świata – znana juŜ od XVIII w. i szanowana 

Viyella. Ponadto kryzys znacznie odczuli producenci marek samochodowych. 

Tegoroczne, styczniowe, targi w Detroit, po raz pierwszy od dawna, zorganizowano bez 

uczestnictwa kilku liczących się producentów aut i z mniejszym nakładem finansowym, 

niŜ dotychczas, gdyŜ sprzedaŜ pojazdów w USA w 2008 roku spadła aŜ o 18%. 

Załamanie gospodarcze odbija się teŜ na niektórych osobach o słabszej psychice. 

W Rosji uruchomiono gorące linie telefoniczne, specjalnie dla tych, których z powodu 

kryzysu dosięgła depresja lub szukają porady czy pocieszenia. Przedstawiciele 

austriackiej szkoły ekonomicznej, którzy łączą takie dziedziny wiedzy jak psychologia, 

socjologia oraz filozofia, przedstawili dotychczasowy przebieg kryzysu na tym 

schemacie:  
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http://www.theonion.com/content/files/images/economy.article.jpg  

 

(tłum. własne) 

1. Niskie stopy procentowe przyspieszają wykup nieruchomości, powodując 

zwiększenie szybkości zachodzenia mechanizmów biznesowych. 

2. Wbrew intuicyjnej wiedzy, Amerykanie dają sobie wmówić, Ŝe istnieją „wolne 

pieniądze”. 

3. Pewien mechanik niespodziewanie uświadamia sobie, Ŝe poŜyczki wydawane są 

osobom, które nie będą mogły uzyskać środków na ich spłatę. Przewiduje upadek 

bankowego przemysłu.  

4.  Prezydent Bush, mówiąc o ekonomii, pogrąŜa rynek giełdowy. 

5.  John McCain, za namową swego doradcy, zawiesza kampanię wyborczą, gdyŜ wraca 

do Waszyngtonu, by ratować gospodarkę. 

6. Beyonce nagrywa nową piosenkę pt.: „Single Ladies”, co na jeden tydzień oŜywia 

gospodarkę. 
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7. Wszystkim brakuje środków finansowych; 700 miliardów dolarów zostało wydane 

dla oŜywienia rynku, lecz to nie przyniosło oczekiwanych skutków. Wzrasta 

przestępczość rabunkowa. 

 

Przewidywane konsekwencje zjawiska 

 

 Bardzo prawdopodobnym skutkiem kryzysu jest przerzedzenie rynku, związane 

z bankructwem wielu firm. MoŜe się to okazać pozytywnym zjawiskiem dla tych 

przedsiębiorstw, które utrzymując się na światowym rynku podczas recesji, wzbudzą 

zaufanie potencjalnych klientów i nie będą musiały za bardzo obawiać się konkurencji 

w czasach ustępowania kryzysu i późniejszych. Grozi nam spowolnienie produkcji 

przemysłowej – w Polsce w styczniu bieŜącego roku spadła ona aŜ o 12,6% 

i z niepokojem oczekuje się na kolejne dane. Monika Kurtek, ekonomistka banku BPH 

twierdzi, iŜ: "Malejący popyt w kraju jak i za granicą prowadzi do dalszego 

pogarszania się sytuacji sektora przemysłowego.”4 Niestety realne są dalsze zwolnienia 

i trudności ze znalezieniem pracy. Mówi się takŜe o większych trudnościach 

z dostępnością kredytów, choć to wcale nie jest takie pewne, bowiem nie wiadomo, czy 

banki będą chciały pozbyć się łatwego źródła dochodów. MoŜliwe jest, Ŝe niektóre 

poŜyczki, zaciągnięte przed kryzysem, w ogóle nie zostaną spłacone. Przewidywane są 

natomiast kolejne zawirowania kursów walutowych oraz zmniejszenie zaufania 

do banków i innych instytucji finansowych. Teoria – wspomnianych przeze mnie 

wcześniej – Austriaków zakłada upadek dolara, jako waluty. A to dlatego, Ŝe Bank 

Centralny Ameryki (FED) stale zwiększa podaŜ pieniądza, przez co dolar traci 

na wartości i w przyszłości grozi mu powaŜna inflacja. Dług publiczny rządu 

amerykańskiego rośnie z minuty na minutę i juŜ nie sposób go kontrolować. Ostatnio 

stale odnotowuje się takŜe spadek wartości złotego. Oto wykres przedstawiający jak 

zmieniała się ilość PLN, które trzeba zapłacić za 1€ w ciągu jednego tygodnia (9-13 

luty 2009):  

 

                                                 
4 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Analitycy-Produkcja-przemyslowa-w-styczniu-spadla-o-12-6-r-r-
1910152.html 
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(wykres własny, na podstawie danych z: 

http://www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator.php) 

 

Im bardziej linia wykresu zmierza ku górze, tym bardziej obniŜa się wartość 

złotego. W kolejnych dniach za 1 euro naleŜało zapłacić niemalŜe 5 złotych. Nasza 

waluta nie była tak słaba juŜ od dawna. Ostatnie działanie Ministerstwa Finansów, czyli 

wymiana środków unijnych na rynku za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 

Krajowego z dnia 18 lutego, przyczyniło się do umocnienia złotego. Niektórzy jednak 

sceptycznie podchodzą do takiego rozwiązania: „Mo Ŝna spodziewać się, Ŝe złoty odrobi 

jeszcze 20-30 gr w perspektywie kilku tygodni. Jednak w dłuŜszej perspektywie kurs 

będzie spadał i euro moŜe kosztować więcej niŜ 5 zł”5 – twierdzi przedstawiciel 

Raiffeisen Banku - Marcin Grotek. Niestabilność naszej waluty moŜe spowodować 

wycofywanie się zagranicznych producentów i inwestorów z polskiego rynku, a tym 

samym zmniejszenie dochodów państwa. NaleŜy jednak wierzyć, Ŝe będzie tak, jak 

w piosence Budki Suflera: „a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”. 

 

Porównanie obecnego kryzysu do tego z lat 1929 – 1933 

 

 Pierwszy światowy kryzys gospodarczy miał miejsce w latach 1929 – 1933. Po 

I wojnie światowej większość państw cierpiało na ogromne straty spowodowane 

konfliktem zbrojnym. Sytuacja gospodarcza Ameryki uległa natomiast znacznej 

poprawie, ze względu na duŜe zapotrzebowanie Europy na amunicję, uzbrojenie 

i artykuły spoŜywcze. Stany Zjednoczone postanowiły wesprzeć finansowo inne kraje, 

                                                 
5 http://biznes.interia.pl/waluty/aktualnosci/news/zloty-zyskal-po-wymianie-euro-przez-mf,1262047,1023 
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udzielając im poŜyczek. To spowodowało oŜywienie gospodarcze, a poziom Ŝycia 

Amerykanów podniósł się i większość z nich lokowała przynajmniej część swoich 

oszczędności na giełdzie. Rosły ceny akcji, lecz jednocześnie notowano spowalnianie 

wzrostu gospodarczego. Niektórzy zaczęli przewidywać zbliŜający się gwałtowny 

spadek cen akcji i wycofywali swoje udziały. Krach giełdowy nastąpił 24 października 

1929r. Spowodował on bankructwo firm, które nie będąc w stanie spłacać kredytów, 

zachwiały pozycją banków, czego wynikiem było ograniczenie zaufania do instytucji 

finansowych i tracenie przez nich klientów. Ograniczano produkcję oraz rezygnowano 

z inwestycji ze względu na duŜe ryzyko i brak opłacalności. Przez to wielu ludzi straciło 

pracę i brakowało im pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Początkowo 

nie podejmowano Ŝadnych prób walki z kryzysem, a czekano na rozwój wypadków, 

lecz gdy zjawisko nie ustępowało, zaczęto poszukiwać odpowiedniego rozwiązania. 

Wprowadzono protekcjonizm, czyli zwiększenie ceł na importowane towary, lecz to 

tylko pogłębiało kryzys. Wychodzenie z załamania gospodarczego zaobserwowano po 

wejściu w Ŝycie Nowego Ładu (ang. New Deal) opracowanego przez F. D. Roosevelta 

wraz z zespołem doradców. Program ten spowodował, Ŝe prezydent uzyskał kontrolę 

nad emisją pieniędzy, banki dostały kredyty od rządu, oddłuŜono farmerów, 

rozszerzono świadczenia socjalne i zaczęto rozbudowywać infrastrukturę. Światowy 

kryzys spowodował zmianę nastawienia społeczeństwa do poszczególnych ustrojów. 

Niektóre grupy ludności zaczęły krytykować parlamentaryzm, a opowiadać się 

po stronie rządów totalitarnych. 

 Obecny kryzys, w przeciwieństwie do wyŜej opisanego, nie powstał w wyniku 

odbudowywania światowych stosunków gospodarczych po wojnie, lecz w wyniku złej 

polityki monetarnej. JeŜeli chodzi o skutki załamania gospodarczego, to te niestety 

mogą być podobne, choć obecny kryzys nie powinien osiągnąć tak duŜych rozmiarów, 

jak ten z lat 1929 – 1933. JuŜ odnotowano bankructwo kilku liczących się firm i wzrost 

liczby bezrobotnych, powoli zauwaŜalne jest teŜ spowolnienie produkcji przemysłowej, 

ale my jesteśmy bogatsi o wiedzę historyczną. JeŜeli nawet wgląd w przeszłość nie 

poda nam dokładnego przepisu na wybrnięcie z sytuacji, to ukaŜe, jakich błędów naleŜy 

unikać. Zatem nie powinno się ograniczać międzynarodowych stosunków handlowych, 

bo Ŝaden kraj nie jest w stanie wyprodukować wszystkich dóbr potrzebnych dla 

zaspokojenia potrzeb społeczeństwa. Korzystny jest takŜe interwencjonizm państwa 

w sprawy gospodarcze. Nie sądzę natomiast, Ŝe społeczeństwo radykalnie zmieni swe 

poglądy polityczne na korzyść totalitaryzmu. 
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III. Analiza problemu 

 

Własna ankieta 

 

 Moją ankietę przeprowadziłam na 36 pełnoletnich respondentach, poniewaŜ 

dzieci nie mają praw ekonomicznych. Aby poznać opinie róŜnych środowisk, 

umieściłam ją na stronie internetowej: 

http://www.ankietka.pl/survey/show/id/20098/kryzys-gospdarczy-wyzwanie-dla-polski-

i-swiata.html  

Ankietowani odpowiadali na dwanaście pytań, w tym trzy pierwsze dotyczyły wieku, 

miejsca zamieszkania i wykształcenia. 

 

1. Wiek ankietowanych 

66%

31%

3%

18 - 29 lat

30 - 59 lat

60 i więcej lat

 

Większość osób biorących udział w mojej ankiecie mieści się w pierwszym 

przedziale wiekowym, czyli: 18 - 29 lat.  

 

2. Wykształcenie ankietowanych 
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8%

56%

11%

25%

podstawowe

średnie

zawodowe

wyŜsze

 

 Większość osób biorących w mojej ankiecie, posiada wykształcenie średnie, co 

zapewne spowodowane jest przewagą młodych respondentów. Co czwarty ankietowany 

ma wykształcenie wyŜsze. 

 

3. Miejsca zamieszkania ankietowanych 

 

 Najwięcej respondentów zamieszkuje wieś liczącą poniŜej 1 tyś. mieszkańców 

lub miasto liczące powyŜej 50 tyś. mieszkańców. To oznacza, Ŝe na podstawie tej 

ankiety będzie moŜna wypośrodkować opinie przedstawicieli róŜnych środowisk, co 

jest bardzo waŜne przy ankietach tego typu.  

 

4. Jak Pani/Pan rozumie pojęcie „kryzys gospodarczy”? (pyt. otwarte) 

 

a) AŜ 7 osób, co daje 7,19% nie wie, co to jest kryzys gospodarczy  

b) 8 osób, co daje 22,22% uwaŜa, Ŝe kryzys = „bezrobocie i brak pieniędzy” 
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c) 5 osób, czyli 13,88% twierdzi, Ŝe to po prostu „załamanie gospodarcze” 

Odpowiedzi, które nie powtarzały się u reszty respondentów to: 

d) „kara dla Zachodu”  

e) „oszczędzanie”  

f) „małe renty” 

g) „Kondycja gospodarki w okresie spowolnienia, na którą oddziaływa szereg 

procesów i czynników makro/mikroekonomicznych, objawia się przewaŜnie 

w obniŜeniu PKB kraju, osłabieniu waluty krajowej, zaostrzeniu polityki 

kredytowej itp.” 

h) „załamanie PKB, spadek dochodów budŜetu, spadek wartości waluty, wzrost 

bezrobocia, załamanie koniunktury, zamówień” 

i) „wyparowanie z rynku fikcyjnego kapitału, powstałego wskutek sztucznego 

zaniŜania poziomu stóp procentowych poprzez światowe banki centralne, 

inaczej mówiąc: koniec sztucznie nadmuchanego boomu” 

j) „upadek gospodarki, czyli zmniejszenie dóbr przez nią wytwarzanych, w tym 

wypadku nasz kryzys obejmuje kursy PKB oraz ceny naszej waluty na rynku 

światowym.” 

k) „brak pieniędzy w budŜecie o wiele większy, niŜ dotychczas” 

l) „kryzys gospodarczy to kaŜdy rozciągnięty w dłuŜszym okresie czasu szereg 

procesów rynkowych konsekwentnie połączonych ciągiem przyczynowo - 

skutkowym, które prowadzą do nagłego gwałtownego obniŜenia się bogactwa 

statystycznie duŜej części społeczeństwa po dłuŜszym okresie wzrostu lub 

stabilizacji. Inaczej mówiąc jest to zaburzenie, odwrócenie lub destabilizacja 

naturalnego trendu wzrostowego w gospodarce.” 

m) „mechanizm kontroli społeczeństwa” 

n) „rynkowa korekta sztucznie rozbuchanego boomu gospodarczego 

spowodowanego przez aparat państwowy w postaci FED-u i róŜnego rodzaju 

regulacji.” 

o) „kryzys sami ludzie nakręcają przez media” 

p) „załamanie się sztucznie nadmuchiwanej koniunktury, nieefektywność systemu 

opartego na rezerwie cząstkowej…” 

q) „za duŜo wyrobów, a mało odbiorców” 

r) „utrata wartości pieniądza, co powoduje zmniejszenie mocy nabywczej, 

w konsekwencji obniŜenie wartości produkcji.” 
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s) „zwiększenie kosztów utrzymania, trudności z zatrudnieniem, zamykanie 

przedsiębiorstw, brak nabywców na wytwarzane dobra” 

 

Dane dotyczące niewiedzy Polaków, jeśli chodzi o kryzys gospodarczy, są 

naprawdę niepokojące. 7,19% respondentów nie wie, co on oznacza. „Nie rozumiem” 

w duŜej mierze odpowiadały osoby ze starszych grup wiekowych. Moim zdaniem 

odpowiedzi takie jak: „załamanie gospodarcze” równieŜ nie są satysfakcjonujące, gdyŜ 

to synonim kryzysu i ta odpowiedź wskazuje na brak znajomości podstawowych 

mechanizmów gospodarczych. Odpowiedź „kara dla Zachodu” takŜe mija się z celem, 

bo kryzys nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, lecz całego świata. 

Przeprowadzając ankietę, udało mi się trafić takŜe na osoby, które interesują się 

ekonomią i mają duŜo do powiedzenia na ten temat. Ci respondenci wyjaśniają pojęcie 

„kryzys gospodarczy”, mówiąc głównie o realnych zagroŜeniach gospodarki światowej 

i krytykując postępowanie amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej Stanów 

Zjednoczonych (FED). Osoby te zwykle mieszczą się w pierwszej grupie wiekowej. 

 

5. W jakim stopniu Pani / Pana zdaniem kryzys gospodarczy jest problem dla Polski? 

 

8%

59%

33%

niskim

średnim

wysokim

 

 

 Większość ankietowanych odpowiedziała, iŜ kryzys gospodarczy jest średnim 

problemem dla Polski. 33% respondentów twierdzi, iŜ problem jest wysoki, a 8%, Ŝe 

niski. Mamy zatem w kraju przewagę pesymistów, bowiem wszelkie sondaŜe 

i wywiady ze znanymi analitykami ekonomicznymi wykazują, Ŝe Polska na tle innych 

krajów, stosunkowo nisko odczuwa skutki kryzysu.  
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6. Co Pani / Pana zdaniem spowodowało światowy kryzys gospodarczy? 

33%

25%

17%

25%

udzielanie kredytów bez
pokrycia

rozwój gospodarczy uzaleŜniony
od kredytów 

chciwość amerykańskich
bankierów

coś innego

 

Zaznaczając „coś innego” odpowiadano: 

a) „FED i rząd amerykański” 

b) „wszystkie odpowiedzi są zgodne z prawdą, ale najwaŜniejsze jest to, Ŝe mają 

wspólnego winowajcę - rząd amerykański i FED” 

c) „podstawową przyczyną jest działalność banków centralnych (głównie FED-u) 

PowyŜsze odpowiedzi, to juŜ tylko jego skutki” 

d) „zła polityka” 

e) „mogła to by być chociaŜby głupia plotka z informacją, Ŝe bank upadnie. Wtedy 

ludzie wycofali pieniądze z tego banku i rzeczywiście upadł, potem ktoś tak 

powiedział o innych bankach... A Ŝe większość krajów poŜycza od Ameryki, to 

u nich takŜe zaczął pojawiać się kryzys.” 

f) „Obecny w mediach kryzys jest w istocie rynkową korektą właściwego w sensie 

ekonomicznym kryzysu, który przyjął postać gigantycznej ciągłej ekspansji 

kredytowej, mającej źródło głownie w polityce FED w latach 1996-2007, a która 

opierała się na iluzji bogactwa i stworzyła serie spektakularnych bąbli 

spekulacyjnych oraz klasyczna strukturę błędnych inwestycji kapitałowych na 

rynku (zgodnie z teoria cykli koniunkturalnych Misesa-Hayeka). Reasumując 

przyczyna kryzysu była polityka banków centralnych i rządów, która pozwoliła 

systemowi bankowemu w oparciu o system rezerwy cząstkowej wykreować 

boom, który w warunkach rynkowych bez wsparcia państwa musiałby zostać 

przerwany juz w chwile po inicjacji.” 

g) „to celowe działanie” 
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h) „kampania prezydencka w USA” 

i) „paliwo” 

 

Większość respondentów (33%) twierdzi, iŜ kryzys spowodowany jest 

udzielaniem kredytów bez pokrycia. Odpowiedź „rozwój gospodarczy uzaleŜniony 

od kredytów uzyskał 25% głosów ankietowanych. 17% osób biorących udział 

w ankiecie uwaŜa, Ŝe wszystko spowodowała chciwość amerykańskich bankierów. 

Ostatnie 25% ankietowanych zdecydowało się udzielić odpowiedzi otwartych. 

Większość z nich oskarŜa o powstanie kryzysu działanie amerykańskich banków 

centralnych, głównie Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Jeden 

z respondentów odpowiedział, Ŝe to „kampania prezydencka w USA”. Faktycznie, 

na wybór prezydenta USA miał wpływ szereg debat i programów partyjnych 

stworzonych w celu walki z kryzysem, lecz nie moŜna tego uznać za jego przyczynę. 

 

7. Czy kryzys dotknął Pana / Panią osobiście? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

31%

69%

tak nie

 

Zaznaczając „tak” odpowiadano: 

a) „mam mniej godzin pracy” 

b) „nie mam pracy” 

c) „członek najbliŜszej rodziny stracił pracę ze względu na oszczędności w firmie” 

d) „wi ęcej widzę Kołodkę [dr hab. nauk ekonomicznych – przyp. wł.]  w TV” 

e) „mam pusty portfel” 

f) „choruję, a lekarstwa są drogie” 

g) „załamanie sprzedaŜy na Allegro” 
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h) „mąŜ był zmuszony zamknąć działalność gospodarczą ze względu na brak 

opłacalności” 

i) „mam droŜszy kredyt” 

j) „szczerze, to nie wiem” 

k) „drogie paliwo” 

 

69% ankietowanych nie zauwaŜyło, aby osobiście dotknął ich kryzys 

gospodarczy. Ci, którzy zaznaczyli inną odpowiedź, wyjaśniali, Ŝe albo sami właśnie 

stracili pracę, albo teŜ spotkało to kogoś z ich bliskiej rodziny. Respondenci dostrzegli 

wprowadzenie większych oszczędności w firmach i przedsiębiorstwach oraz zmianę 

warunków spłaty kredytów. Inni narzekają na brak pieniędzy, lecz najoryginalniejszą 

odpowiedzią jest: „więcej widzę Kołodkę w TV”.  

 

8. W jaki sposób Pani / Pan chce się uchronić przed działaniem kryzysu 

ekonomicznego? 

49%

31%

6%

3%

11%
kontrolując bieŜące wydatki

przeczekując go

nie inwestując

oszczędzając energię

inny

 

Zaznaczając „inny” odpowiadano: 

a) „będę konsumować na potęgę” 

b) „nie obchodzi mnie kryzys, nic nie mam i nic nie stracę” 

c) „będę robić swoje” 

d) „załoŜę własny biznes” 

 

Prawie połowa ankietowanych chce uchronić się przed działaniem kryzysu 

ekonomicznego poprzez kontrolę bieŜących wydatków. Około ⅓ respondentów 

twierdzi, iŜ po prostu go przeczeka. 6% odpowiadających nie będzie inwestować, a 3% 
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zacznie oszczędzać energię. 4 osoby, co daje 11% mają inny pomysł na niepoddanie się 

zjawiskom kryzysowym, w tym połowa z nich nie planuje zmian w swoim 

dotychczasowym Ŝyciu. Jedna z osób planuje natomiast zwiększenie konsumpcji, 

a kolejna stawia sobie za cel podjęcie nowego przedsięwzięcia. 

 

9. Który przemysł Pani / Pana zdaniem naraŜony jest na największe straty finansowe? 

39%

36%

11%

3%

3% 8%
koncerny samochodowe

branŜa budowlana

turystyka i rekreacja

telewizja i telefonia
komórkowa

firmy energetyczne

inny

 

Zaznaczając „inny” odpowiadano: 

a) „wszędzie realne straty poniesie zwykły, szary pracownik - osoby wyŜej 

postawione nie będą w kryzysie” 

b) „na straty finansowe najbardziej naraŜone są przedsiębiorstwa z sektora 

finansowego. Dokładniej mówiąc - te straty juz w ogromnej mierze zostały 

poniesione.” 

c) „paliwo” 

 

Zdaniem ankietowanych, najbardziej naraŜone na straty są koncerny 

samochodowe i branŜa budowlana. Kolejną najczęściej udzielaną odpowiedzią jest 

turystyka i rekreacja, następnie telewizja i telefonia komórkowa, a jedna osoba twierdzi, 

iŜ są to firmy energetyczne. Jedna z osób samodzielnie odpowiadających na to pytanie 

twierdzi, iŜ największe straty poniesie zwykły pracownik. Druga z nich mówi, Ŝe będzie 

to sektor finansowy. Trzecia natomiast, najwyraźniej uparła się na odpowiedź „paliwo”, 

gdyŜ umieszcza ją w duŜej części pytań z moŜliwością wyraŜenia własnego 

nienarzuconego zdania. Byłam ciekawa odpowiedzi udzielanych na to pytanie, gdyŜ 

moim zdaniem wszystkie wyŜej wymienione sektory mogą ponieść realne straty 

w wyniku kryzysu ekonomicznego ze względu na zmianę niektórych zachowań 
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konsumenckich, ograniczony dostęp do środków pienięŜnych i rosnący brak zaufania do 

instytucji finansowych.  

 

10. Czy w ostatnim czasie Pani / Pan śledzi na bieŜąco informacje dotyczące kursów 

walutowych? 

53%
47%

tak nie

 

 

Odpowiedzi na to pytanie są wyrównane, jednak nieco ponad połowa 

respondentów śledzi na bieŜąco kursy walutowe, a tym samym interesuje się Ŝyciem 

gospodarczym kraju. Większość osób odpowiadających „tak” mieści się w pierwszej 

grupie wiekowej (18 - 29 lat) i zwykle są to osoby dobrze wykształcone, pochodzące 

z duŜych miast. 

 

11. Do którego banku ma Pani / Pan największe zaufanie? 

3%
16%

11%

6%

3%

3%

3%

49%

3%

3%

Bank Spółdzielczy

PKO Bank Polski

mBank

Lukas Bank

ING Bank Śląski

Bank Zachodni WBK

Bank Pocztowy

BGś

PKO SA

nie mam
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Okazuje się, Ŝe większość ankietowanych nie ma zaufania do Ŝadnego 

z banków. To kolejne niepokojące zjawisko. Powinno budować się dialog między 

instytucjami finansowymi i społeczeństwem ze względu na obopólne korzyści, jakie 

mogą płynąć z tej relacji. Banki powinny być dla nas oparciem i wspierać trudnych 

sytuacjach, my z kolei powinniśmy umoŜliwi ć im rozsądne zyski. 

Szesnastoprocentowym poparciem respondentów cieszy się PKO Bank Polski. 

 

12. Jak Pani / Pan ocenia obecny spadek wartości złotego? 

27%

28%

22%

17%

6% Spekulacja.

Chwilowe osłabienie.

Nie wiem.

Urealnienie jego
wartości.

To trwała tendencja.

 

 

Dwie najczęściej wybierane odpowiedzi to: „spekulacja” i „chwilowe 

osłabienie”, zatem większość ankietowanych wierzy, Ŝe nasza waluta w niedługim 

czasie powróci do dawnej świetności. Wielu odpowiadających na to pytanie nie wie, jak 

dalej potoczą się losy PLN. 17% ankietowanych twierdzi, Ŝe to urzeczywistnienie 

faktycznej wartości naszej waluty, a 6% uwaŜa, Ŝe to trwała tendencja.  

 

Ogólnym wnioskiem, jaki moŜna wyprowadzić z tej ankiety jest to, Ŝe faktyczny 

stan wiedzy Polaków o ekonomii i zachowaniach rynkowych jest niewielki, wyłączając 

grupę pasjonatów tej dziedziny wiedzy. 

 

Wywiad z Ministrem Finansów, Jackiem Rostowskim (fragment)6 

 

                                                 
6 „Gazeta Wyborcza” z dn. 13.02.2009 – fragment wywiadu Agaty Nowakowskiej pt.: „Rostowskiego 
prognoza dla Polski”, http://www.niezalezna.pl/article/show/id/16319 
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„Agata Nowakowska: Premier Tusk nie ma pretensji, Ŝe za późno dostrzegł pan 

kryzys? 

Jacek Rostowski: Nie wydaje mi się, Ŝeby premier miał poczucie, Ŝe za późno 

dostrzegliśmy kryzys. Pewnie dlatego Ŝadnych pretensji nie zgłaszał. 

 

Zaspał pan? W grudniu rząd poprawił projekt ustawy budŜetowej, ale 

nieznacznie. Twierdził pan, Ŝe dochody spadną raptem o 2 mld zł, a juŜ w lutym 

trzeba było szukać 20 mld zł oszczędności! 

Od początku przygotowywaliśmy dwa widełkowe scenariusze dotyczące dochodów do 

budŜetu. Jeden z nich – optymistyczno-realistyczny – zawarliśmy w poprawce do 

budŜetu. Drugi – pesymistyczno-realistyczny – jest scenariuszem zapasowym. 

Musieliśmy zdecydować, jak zachować się w sytuacji szczególnego poziomu 

zagroŜenia, niepewności dotyczącej projekcji wzrostu PKB w tym roku. 

Dyskutowaliśmy, co zrobić: zostawić projekcję z czerwca – 4,8 % wzrostu PKB – 

i czekać, aŜ będziemy mieli więcej informacji? Czy obniŜyć projekcję do niepewnego, 

bardzo niskiego poziomu? Wybraliśmy wariant mieszany: obniŜyliśmy prognozę 

do 3,7% i zaczęliśmy przygotowywać się na wariant pesymistyczny, w którym trzeba 

będzie szukać sporych oszczędności. Prace skończyliśmy pod koniec stycznia, 

na początku lutego. 

 

To znaczy, Ŝe pan wiedział, Ŝe jest źle, ale robił dobrą minę do złej gry? Dlaczego 

pan nas tak mamił? 

Nie jestem jasnowidzem, jestem tylko ekonomistą. Minister Finansów nie moŜe 

codziennie straszyć, Ŝe skala problemów jest niespotykana. Od tego jest opozycja. 

Moim zadaniem jest przygotowywanie róŜnych wariantów działań. I to zrobiłem. Nie 

mogę podejmować działań na podstawie przeczuć, tylko twardych danych. O złych 

danych dotyczących gospodarki w listopadzie dowiedzieliśmy się w grudniu, 

a o grudniowych dowiedzieliśmy się tak naprawdę teraz. Nie będę udawał, Ŝe 

przewidziałem, jak tragicznie będzie się działo w niemieckiej gospodarce, a to od tego 

głównie zaleŜy nasz poziom wzrostu. Zresztą to było teŜ wielkie zaskoczenie dla 

niemieckiego rządu i Komisji Europejskiej. Przyznam, Ŝe bardziej obawiałem się szoku 

ze Wschodu. Wiedziałem natomiast, Ŝe mogą być bardzo nieprzyjemne niespodzianki 

i do nich się przygotowywaliśmy. Jak ma się do czynienia z sytuacją ekstremalną, to 

trzeba mieć gotowe róŜne warianty. Myśmy przygotowali wariant, który był 
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realistyczno-optymistyczny, z 3,7% wzrostem PKB, a zaczęliśmy pracować nad 

wariantem realistyczno-pesymistycznym. 

(…) 

 

Co zdecydowało o tym, Ŝe pod koniec stycznia zaczęliście szukać tak duŜych 

oszczędności w budŜecie? 

Myśmy zaczęli nad tym pracować juŜ pod koniec listopada. Zdecydowaliśmy wtedy, Ŝe 

idziemy dwutorowo: poprawiamy budŜet w grudniu i przygotowujemy alternatywę na 

wypadek awarii.(...) PiS przekonuje, Ŝe moŜna by zwiększyć deficyt nieznacznie, do 25 

mld zł. Jeśli realnie oceniać program antykryzysowy PiS, to ich propozycja to wzrost 

deficytu nie o 7 mld, tylko co najmniej o 11. Do tego trzeba dodać 12 mld zł naszych 

oszczędności z grudnia i stycznia, na które PiS się nie zgadza, i "nasz" deficyt 18,2 mld 

zł. Czyli oni proponują deficyt 42 mld zł. 

 

PiS argumentuje, Ŝe cięcie wydatków publicznych dodatkowo osłabi wzrost 

gospodarczy, bo np. armia będzie kupować mniej sprzętu, policja mniej wydawać 

na benzynę. 

Zwiększając zadłuŜenie państwa, odcinamy sektor prywatny od moŜliwości 

kredytowania przez banki. To jest prawdziwy efekt zwiększenia deficytu. To większy 

deficyt, a nie mniejszy, osłabia wzrost gospodarczy. Poza tym dzięki niskiemu 

deficytowi tworzymy przestrzeń dla RPP [Rady Polityki PienięŜnej – przyp. wł.] 

do obniŜki stóp procentowych, a to najlepszy sposób na większy wzrost.” 

 

 W przedstawionym fragmencie wywiadu, dziennikarka oskarŜa Ministra 

Finansów o niedopełnienie obowiązków i brak reakcji na zwiastuny kryzysu. Jacek 

Rostowski umiejętnie odpiera atak i tłumaczy, Ŝe sumiennie wywiązywał się ze swoich 

zadań: rząd pracował nad poprawką do ustawy budŜetowej juŜ od dawna, lecz zakładał 

dwie moŜliwości: optymistyczną i pesymistyczną, aŜ w końcu wybrano wariant 

kompromisowy. Jacek Rostowski twierdzi, Ŝe jest przygotowany na pogorszenie 

sytuacji gospodarczej kraju i bierze taką moŜliwość pod uwagę. Ponadto broni decyzji 

podjętej przez premiera Donalda Tuska o zmniejszeniu wydatków budŜetowych 

o 17 mld zł oraz podwaŜa wiarygodność planu antykryzysowego Prawa 

i Sprawiedliwości, twierdząc, Ŝe zwiększyłoby to deficyt budŜetowy nie do 25 mld, lecz 

do 42mld zł, co moŜe pociągnąć za sobą mnóstwo daleko idących konsekwencji. 
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Wywiad z Ministrem Gospodarki, Waldemarem Pawlakiem (fragment) 7 

 

„Marek Pielach: "NaleŜy rozwiązać 60 proc. rezerwy rewaluacyjnej NBP, 

a wypłacony z tego tytułu do budŜetu zysk będzie stanowił zabezpieczenie akcji 

niskoprocentowych kredytów dla rodzimych przedsiębiorstw". Wie Pan, czyje to 

słowa?  

Waldemar Pawlak: Przypuszczam, Ŝe jak się je wrzuci do Google'a, to się znajdzie 

autora. 

 

To cytat z programu Samoobrony z 2006 r. Czym Pańskie ostatnie pomysły róŜnią 

się od tych Andrzeja Leppera? On teŜ chciał zabrać pieniądze NBP.  

My nie mówimy o tym, by zabierać pieniądze NBP. UwaŜamy tylko, Ŝe rezerwa – jak 

sama nazwa wskazuje – powinna  być brana pod uwagę w trudnych czasach. I moŜe być 

w róŜny sposób wykorzystana. Nie powinna być uruchamiana dopiero po katastrofie, 

ale właśnie po to, by jej zapobiec. śeby nie doprowadzić do sytuacji, Ŝe mamy rezerwę, 

ale się wyłoŜymy po prostu. 

 

Brał Pan pod uwagę reakcję inwestorów zagranicznych, którzy pewnie uciekną, 

gdy usłyszą, Ŝe narusza się rezerwę banku centralnego, aby dopłacać do nowych 

mieszkań i samochodów?  

Gdy tak mówi w USA prezydent Obama, to moŜna o tym mówić, a w Polsce jest to 

zakazane? Nie. Pomysły takie jak np. dopłata do kredytów mieszkaniowych to nie jest 

nowy wynalazek, ale rozwiązanie stosowane od dawna. Były ksiąŜeczki mieszkaniowe, 

potem ulgi, teraz proponujemy dopłatę do odsetek. Mamy szereg instrumentów 

uŜywanych, gdy trzeba wzmocnić popyt. 

 

Ale w przeciwieństwie do USA mamy etykietkę rynku wschodzącego. Kryteria dla 

nas są ostrzejsze i kapitał łatwiej ucieka.  

To zadajmy sobie pytanie, czy kapitał przejmuje się bezrobociem, trudną sytuacją 

gospodarki. Nie przejmuje się. To jest nasze zmartwienie i musimy sobie radzić. Wiemy 

                                                 
7 Polska The Times z dn. 16.02.2009r. – fragment wywiadu Marka Pielacha pt.: „Pawlak: Uratują nas 
stare pomysły” , http://www.polskatimes.pl/opinie/wywiady/85811,pawlak-uratuja-nas-stare-
pomysly,id,t.html#pzw_7786 
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przy tym, Ŝe ulgi mieszkaniowe i ulgi inwestycyjne dawały w przeszłości dobre efekty. 

Polska pod tym względem ma duŜo więcej doświadczeń niŜ inne kraje. Ja nie 

wymyślam nowych rozwiązań, tylko przypominam stare mechanizmy.  

(…) 

Pana sojusznik w tej sprawie [ustawy o opcjach walutowych – przyp. wł.] 

Zbigniew Jakubas porozumiał się ponoć z bankami. Strony się dogadały, państwo 

nie ingerowało...  

To bardzo dobrze, Ŝe się porozumiał. I taki jest teŜ nasz cel: Ŝeby na gruncie 

obowiązującego prawa doprowadzić do porządku na tym rynku. śeby nie było takich 

sytuacji, Ŝe te bardzo niebezpieczne instrumenty niszczą firmy, a potem bezrobotni 

przychodzą do rządu. Ja zachęcałbym banki do prostego działania - Ŝeby na tej samej 

podstawie, na której udzielano opcji, czyli szacunków przyszłych przepływów 

dewizowych, udzielić teraz firmom kredytów dewizowych na identyczną kwotę. To jest 

przecieŜ ten sam poziom ryzyka, które ponosili ich klienci. To byłoby eleganckie 

rozwiązanie i wierzę, Ŝe te sprawy uda się załatwić polubownie.  

 

A jak się nie uda?  

Wtedy trzeba przejrzeć te umowy na opcje i sprawdzić, czy nie zostało naruszone 

prawo. Bo dyrektywa europejska dotycząca instrumentów finansowych, wprawdzie 

formalnie niewdroŜona u nas, ale i tak obowiązująca, zachęca, by banki oferowały 

klientom adekwatne do ich pozycji usługi.  

 

MoŜe głównym problemem naszych firm nie są opcje, ale duŜy wzrost cen prądu? 

I dlatego pracownicy juŜ wychodzą na ulicę, tak jak ostatnio w Radomiu.  

To teŜ problem, ale szukamy rozwiązań. Wiceminister Łobodzińska przedstawiła 

właśnie w Sejmie propozycję jednej z firm energetycznych, by zaoferować 

konsumentom indywidualnym pakiet podstawowy po niskiej cenie. A jeŜeli ktoś 

zuŜywa więcej, płaciłby juŜ po cenach rynkowych.  

 

Kiedy będzie ostateczna wersja "Polityki energetycznej do 2030 r." i co będzie 

w niej priorytetem?  

Priorytety wynikają z obecnego stanu. Dostępność ropy i gazu to perspektywa 30-50 lat, 

węgla - nawet 300 lat. Ceny ropy i gazu są zmienne, węgla - stabilniejsze. To trzeba 

wziąć pod uwagę. A główne postulaty? Większa efektywność energetyczna, więcej 
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czystego węgla, znacznie więcej odnawialnych źródeł energii, a mniej ropy i gazu, być 

moŜe teŜ energetyka nuklearna.  

 

Premier stawia raczej na elektrownię jądrową, Pan - na czysty węgiel. Jest tu jakiś 

konflikt?   

Energetyka węglowa funkcjonuje tu i teraz, zaspokajając 95 proc. naszych potrzeb 

energetycznych. I do tych szczęśliwych czasów, kiedy przejdziemy na atom, trzeba 

jeszcze jakoś dotrwać. Nawet jeśli rzucimy wszystkie pieniądze na budowę elektrowni 

atomowych, to i tak nie powstaną one wcześniej niŜ za 10-15 lat. Do tego czasu 

potrzebne jest zmodernizowanie tego, co jest.” 

  

Dziennikarz porównuje plan Ministra do programu wyborczego Samoobrony 

z 2006 roku. Waldemar Pawlak nie zauwaŜa natomiast podobieństwa i zostaje przy 

swoim zdaniu – nadal dąŜy do tego, aby korzystając z rezerwy budŜetowej Narodowego 

Banku Polskiego, wesprzeć kredytobiorców mieszkaniowych. Twierdzi, Ŝe to nie są 

innowacyjne pomysły, lecz przypomnienie starych mechanizmów, które dawały 

poŜądane efekty w przeszłości i teraz teŜ mogą przyczynić się do wyjścia z trudnej 

sytuacji. Ponadto Minister Gospodarki namawia banki do udzielania firmom kredytów 

dewizowych, czyli takich, które udzielane są głównie dla wsparcia zakupów 

importowanych z innych krajów; pozwalają one na wykonywanie inwestycji bez 

wykorzystywania własnego kapitału firmy. Poruszono równieŜ temat projektu „Polityka 

energetyczna do 2030r.”, z racji rosnących cen energii elektrycznej. Podobno w 2009r. 

ceny prądu mają wzrosnąć nawet o 25% w porównaniu do roku ubiegłego! Te prognozy 

mogą zmrozić krew w Ŝyłach przeciętnych Kowalskich. Cieszy natomiast fakt, Ŝe 

Ministerstwo Gospodarki za priorytet postawiło sobie efektywniejsze wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii. 

 

5 pytań do eksperta 

 

 Moim ekspertem jest dr Szymon Mazurek - doktor nauk ekonomicznych 

i asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, który jednocześnie współtworzy stronę internetową 

o tematyce ekonomicznej.  
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Edyta Majchrzak: Jakie Pańskim zdaniem będą rozmiary kryzysu światowego 

i jakie przyniesie on skutki dla Polski? 

Sławomir Mazurek: Kryzys juŜ osiągnął rekordowe rozmiary. Ale brzmi to znacznie 

gorzej niŜ naprawdę wygląda. Prawda jest taka, Ŝe trudno powiedzieć, jak będzie 

rozwijał się dalej. Nie ma co liczyć na szybką poprawę, ale nie naleŜy teŜ panikować. 

Kryzysy w gospodarce były, są i będą. Konsekwencje dla Polski będą oczywiście 

negatywne. Inne być nie mogą. Ale póki co, sytuacja Polski – na tle innych krajów – 

jest  wyjątkowo dobra. MoŜemy być w nielicznej grupie krajów, w których PKB nie 

będzie się zmniejszał. Ale powtórzę znowu: jak będzie, nikt nie wie. Od ekonomistów 

niepotrzebnie oczekuje się zdolności wróŜek. 

 

Czy popiera Pan działania podejmowane przez Rząd Polski, mające na celu 

ograniczenie skutków kryzysu? 

Prawda jest taka, Ŝe – wbrew temu, co się wydaje – rządy niewiele mogą zrobić. Silne 

wsparcie upadających firm, duŜe wydatki rządowe, obniŜanie stóp procentowych (ale to 

nie jest działka rządu) mogą uczynić gospodarce tyle samo dobrego, co złego. I na 

dobrą sprawę takie działania nie mogą powstrzymać kryzysu. Mogą, co najwyŜej, 

łagodzić przebieg załamania. 

 

Co Pana zdaniem naleŜałoby jeszcze zrobić? 

Ja jestem przeciwnikiem działań nacjonalizacyjnych i silnego bezpośredniego 

wspierania upadających firm (finansowych i innych), bo niszczy to przyszłą motywację 

do racjonalnego zarządzania i oceny ryzyka przez firmy. Skoro w trudnościach zawsze 

mogą liczyć na pomoc rządu, po co się starać? Najlepiej byłoby postarać się łagodzić 

przebieg kryzysu po stronie konsumentów. Ale gospodarka, państwo, polityka, 

oczekiwania społeczne to skomplikowany mechanizm, gdzie trzeba pogodzić bardzo 

wiele elementów. Tu Ŝadne decyzje nie są proste. 

 

Czy popiera Pan globalizację gospodarki? 

Hmm... Globalizacja to nie partia polityczna. To proces, który ma miejsce bez względu 

na to, czy tego chcemy, czy nie. To fakt. MoŜna dyskutować o jego konsekwencjach, 

ale trudno dyskutować o tym, czy jesteśmy za, czy przeciw 

 

Czy Pańskim zdaniem dąŜenia Polski do przyjęcia waluty euro są słuszne? 
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Jak najbardziej. Ale decyzja o wyborze terminu jest coraz trudniejsza. Przegapiliśmy 

odpowiedni moment i teraz trzeba będzie poczekać, aŜ uspokoi się sytuacja po kryzysie. 

Poza tym, moim zdaniem, to czego powinniśmy się obawiać, to nie samo euro. 

Z ekonomicznego punktu widzenia trudniejszym okresem będzie bezpośredni czas 

poprzedzający euro, czyli wejście Polski do mechanizmu ERM2. 

 

 Sławomir Mazurek uwaŜa, Ŝe załamania gospodarcze czasem się zdarzają i nie 

trzeba z tego powodu panikować. Nie przewiduje dalszego radykalnego postępowania 

zjawisk kryzysowych i mówi o stosunkowo dobrej sytuacji polskiej gospodarki na tle 

innych krajów. Jego zdaniem Polska ma szanse na utrzymanie PKB na mniej więcej 

tym samym poziomie, co w latach ubiegłych, lecz zaznacza, Ŝe tak naprawdę nikt nie 

jest w stanie przewidzieć, co tak naprawdę się wydarzy. Ponadto dr Mazurek twierdzi, 

iŜ Rząd Polski niewiele moŜe zdziałać w obliczu kryzysu, a wszelkie działania 

powstrzymujące jego przebieg mogą uczynić tyle samo szkód, co korzyści. Na pewno 

nie popiera takich działań ze strony rządu, które miałyby na celu ratowanie „na siłę” 

upadających przedsiębiorstw. Sławomir Mazurek jest za przyjęciem przez Polskę 

wspólnej waluty Unii Europejskiej – euro, lecz proponuje zaczekanie na odpowiedni 

moment, którym wyznacza czas po ustąpieniu kryzysu ekonomicznego 

i ustabilizowanie polskiej gospodarki. 

 

Analiza PKB z ostatnich lat 

 

 

(wykres własny na podstawie Central Statistical Office) 
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Wykres przedstawia Produkt Krajowy Brutto Polski od roku 1993 do 2008. PKB 

to wartość, która daje informacje o dobrach i usługach wytworzonych w danym kraju. 

SłuŜy do porównywania rozwoju gospodarki w przeciągu jakiegoś czasu, bądź 

w stosunku do innych państw. Jak widać, gospodarka Polski nie była do tej pory zbyt 

stabilna, lecz od 2005 roku notowała stały wzrost, aŜ do czasu, kiedy w 2008r. wartość 

PKB zmniejszyła się z 6,7% do 5%. To światowy kryzys ekonomiczny odbił się 

na polskiej gospodarce poprzez zwolnienie jej tempa.  

Jakie są prognozy na rok 2009?  
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26.01.2009) 

 

 Niestety niezbyt optymistyczne. śadna z przedstawionych wersji nie pokrywa 

się z opinią dr Szymona Mazurka, który brał pod uwagę brak radykalnej zmiany 

polskiego PKB. Z przedstawionych prognoz najkorzystniej wygląda propozycja 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zakłada spadek polskiego PKB  

o 1,2% w skali roku, czyli mniejszy od tego z poprzedniego roku, który wynosił 1,7%. 

Dansker Bank napisał dla polskiej gospodarki chyba najczarniejszy z moŜliwych 

scenariuszy: analitycy tego banku zakładają, iŜ Produkt Krajowy Brutto Polski w 2009r. 

wyniesie -0,5%. 
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Analiza rysunków o tematyce związanej z obecnym kryzysem 

 
http://www.blackcommentator.com/278/278_cartoon_global_economic_disparity_hurw

itt.html  

autor: Mark Hurwitt 

 

Na fali zalewającej małego Murzynka napisano: „Global economic disparity”, 

czyli „Globalna ekonomiczna nierówność”. Oznacza to, Ŝe globalizacja gospodarki 

spowodowała rozprzestrzenianie się zjawisk kryzysowych na terenie całego globu, 

takŜe w krajach Trzeciego Świata, które nie miały wpływu na powstanie i rozwój 

załamania gospodarczego. W erze globalizacji gospodarki, wszelkie transakcje są ze 

sobą powiązane i zła sytuacja na rynku w jednym państwie powoduje podobne objawy 

w innych. To tzw. „efekt domina”.  Kryzys jest jak ta fala, która porywa ze sobą 

wszystko, co stanie jej drodze. 

 

http://www.truthdig.com/images/eartothegrounduploads/La_mesa_de_la_crisis5.jpg 

autor: Arcadio Esquivel 
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Ta ilustracja została podpisana tytułem: „La mesa de la crisis”, co 

z hiszpańskiego oznacza: Kryzysowy stół. W miejscach, gdzie powinny znajdować się 

naczynia, powycinano otwory. To oznacza, Ŝe światowy kryzys gospodarczy, 

powodując wzrost cen Ŝywności, moŜe sprawić, Ŝe niektórym zabraknie pieniędzy na 

artykuły niezbędne do Ŝycia, takŜe na Ŝywność. Choć mówi się o stosunkowo 

niewielkim wpływie światowego załamania rynkowego na gospodarkę Polski, to juŜ 

teraz u niektórych konsumentów moŜna zaobserwować zjawisko kupowania tańszych 

zamienników artykułów spoŜywczych, produkowanych przez niemarkowe firmy. 

 

 
http://bioenergynews.capitalblogs.gr/files/32262/image/nemesis.jpg 

 

Świat znajduje się nad przepaścią. Słoń to idealna metafora - ukazuje ogrom 

globu, a zarazem jego nieporadność wobec problemów. Trudności, z którymi zmaga się 

współczesny świat to m.in. duŜe skaŜenie środowiska, zmiany klimatu, wyczerpujące 

się zasoby mineralne. Do tego jeszcze trzeba dołączyć kryzys na rynku światowym. 

Pozornie te problemy nie łączą się, bo tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe wszystkie te czynniki nie powstały z dnia na dzień, lecz są 

wynikiem długotrwałych działań człowieka.  
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 http://www.blackcommentator.com/293/293_cartoon_wall_street_bailout.html 

autor: Jianping Fan 

 
Wall Street, jak powszechnie wiadomo, to siedziba światowej giełdy, a tym 

samym centrum Ŝycia globalnej gospodarki. Aby zapanować nad stale rozszerzającym 

się zjawiskiem kryzysu, zapewne będzie się liczyć na wsparcie podatników, którzy 

ugaszą „stan zapalny”. Obecnie wiadomo, Ŝe amerykańscy podatnicy zmuszeni zostaną 

zapłacić 700 miliardów dolarów, które zostaną wykorzystane w celu oŜywienia 

gospodarki. 

 

IV. Rozwiązywanie problemu 

 

Działania Rządu Polskiego 

 

W połowie lutego odbyła się corocznie organizowana dla dawców energii 

konferencja CERAWeek. W tym roku debatowano nad światowym kryzysem 

gospodarczym i z ust Kennetha Rogoffa – profesora ekonomii z Uniwersytetu Harward 

– dało się słyszeć: „Rok 2009 moŜemy praktycznie skreślić” 8. Zatem prognozy 

                                                 
8 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/59/kronika-rozdroza:-2009-02-14 
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gospodarcze nie brzmią dość optymistycznie. Nauczeni historycznym doświadczeniem, 

wiemy jednak, iŜ Rząd powinien interweniować, bo recesja sama nie ustąpi. 

Przedstawiciele najwyŜszych urzędów w Polsce długo przekonywali o tym, Ŝe 

kryzysu w Polsce nie ma.  Dopiero w trzecim kwartale 2008 roku powołano Radę 

Gabinetową w sprawie kryzysu finansowego, która rozpoczęła w naszym kraju lawinę 

dyskusji poświęconych gospodarce i ekonomii Polski. Faktyczne działania Rządu 

zaczęły być podejmowane w tej sprawie na początku 2009 roku. Rada Ministrów 

opracowała nowy program budŜetowy, uwzględniający wprowadzenie 

siedemnastomiliardowych oszczędności. Premier zastrzegł, Ŝe: „Na pewno nie 

zabraknie pieniędzy dla emerytów i rencistów, a takŜe na ochronę zdrowia. Spokojni 

mogą być takŜe pracownicy budŜetówki, ich pensje nie zostaną obniŜone.”9 Do końca 

stycznia opracowano cięcia budŜetowe we wszystkich ministerstwach. 8 stycznia 2009r. 

zaszły zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych, które ułatwią przedsiębiorcom 

przetrwanie na rynku w dobie kryzysu. Udogodnienia te polegają m.in. na zmianie 

potrzebnej ilości kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 

z 50 000zł na 5 000zł, a spółek akcyjnych z 500 000zł na 100 000zł., ułatwieniach 

w przekształcaniu spółek cywilnych w jawne oraz uporządkowaniu i sprecyzowaniu 

dotychczasowych przepisów Kodeksu. W ostatnim czasie Waldemar Pawlak – Minister 

Gospodarki i lider PSL – planował zgłoszenie ustawy o opcjach walutowych, która 

anulowałaby wszelkie dotychczasowe umowy tego typu niekorzystne dla klientów 

banków. Prezes Rady Ministrów rozwaŜa wstąpienie Polski do strefy ERM2, 

poprzedzającej przyjęcie euro. Zastrzegł jednak, Ŝe jakiekolwiek postanowienia na ten 

temat powstaną, kiedy w Polsce na ten temat będzie „wspólna narodowa strategia”10 

Dr Szymon Mazurek, mój ekspert, radzi jednak, aby poczekać na wprowadzenie euro 

do czasu, kiedy Polska wyjdzie z kryzysu ekonomicznego. 24 lutego 2009r. premier 

Tusk obiecał pomoc w spłacie kredytów bezrobotnym, którzy stracili pracę z powodu 

załamania gospodarczego. Będzie to poŜyczka zwrotna, którą poŜyczkobiorcy spłacą po 

odzyskaniu stałego miejsca zatrudnienia. 25 lutego 2009r. w Internecie ukazała się 

wypowiedź Michała Boni – przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, 

który mówi o tym, Ŝe antykryzysowe działanie Rządu opierać się będzie na pięciu 

filarach: silnej walucie, bezpieczeństwie obywateli, trafnemu inwestowaniu, 

                                                 
9 http://news.money.pl/artykul/tusk;zaciska;pasa;wydatki;mniejsze;o;17;mld;zl,39,0,422695.html 
10 http://news.money.pl/artykul/prezydent;i;premier;na;kryzysowym;szczycie,128,0,429952.html 
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oszczędności w państwie, a takŜe na porozumieniu między związkami zawodowymi 

a pracodawcami.  

 

Działania innych krajów 

 

 Najwięcej działań antykryzysowych, ale jednocześnie najbardziej chaotycznych, 

podejmują Stany Zjednoczone. To równieŜ one, jako winowajca kryzysu, poniosą 

najpowaŜniejsze skutki. W USA, odwrotnie do Polski, zwiększa się środki pienięŜne 

wydawane na wszelkiego rodzaju inwestycje i oŜywienie gospodarki. Barack Obama 

przeznaczył 75 miliardów dolarów na ratunek obciąŜonych długami domów, lecz 

zastrzega, Ŝe nie kaŜda z zadłuŜonych nieruchomości zostanie objęta tym działaniem. 

Analitycy przewidują, Ŝe Ameryka zacznie wychodzić z kryzysu pod koniec 2010roku, 

lecz pieniądze wydane na ten cel zwiększą i tak stale rosnący deficyt budŜetowy, co 

spowoduje obciąŜenia finansowe takŜe dla następnych pokoleń. 25 lutego 2009r. 

Barack Obama powiedział: "Though we are living through difficult and uncertain times, 

tonight I want every American to know this: We will rebuild, we will recover and the 

United States of America will emerge stronger than before,"11, co oznacza, iŜ Ŝyjemy 

w trudnych i niepewnych czasach, lecz Obama chce, aby kaŜdy Amerykanin pomyślał, 

Ŝe gospodarka Ameryki zostanie odbudowana i stanie się stabilniejsza, niŜ przed 

kryzysem. 

 Druga potęga gospodarcza świata – Japonia – przeznaczyła na oŜywienie 

gospodarki kwotę sięgającą blisko 300 miliardów dolarów. Pieniądze te mają być 

wydane na wsparcie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Gospodarka Japonii 

stanie się jedną z największych ofiar światowego kryzysu. Z racji tego, iŜ w Europie 

spadło zainteresowanie drogimi przedmiotami takimi jak telewizory, samochody i inne, 

odnotowano gwałtowny spadek eksportu z Japonii, a to przecieŜ stanowiło podstawę 

gospodarki tego kraju. 

Działania antykryzysowe naszych bliskich sąsiadów terytorialnych – Niemiec – 

skupiają się głównie na inwestycjach w ekologię i dbałości o środowisko naturalne. 

Obecnie niewielu Niemców pracuje w branŜy ekologicznej, lecz planowane jest rychłe 

powiększenie tej liczby. Astrid Klug, sekretarz stanu w federalnym ministerstwie 

środowiska, mówi: „To pozwoli nam szybciej wyjść z kryzysu. Z naszych analiz wynika, 

                                                 
11 http://edition.cnn.com/2009/POLITICS/02/24/analysis.obama.reagan/index.html?section=cnn_latest 
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Ŝe odnawialne źródła energii mogą stać się motorem naszej gospodarki”12 Poza tym 

Rząd Niemiec przyjął niedawno ustawę o tymczasowym przejęciu przez państwo 

banków zagroŜonych upadłością.  

 

Moje propozycje rozwiązania problemu 
 

 Analizując problem zjawiska kryzysowego, zwróciłam uwagę na niską wiedzę 

Polaków na temat kryzysu gospodarczego. Przypomnę, aŜ 7,19% obywateli nie wie co 

to takiego. Media zalewają nas informacjami na ten temat, lecz wiedza przez nie 

podawana jest chaotyczna i po pewnym czasie moŜna się zagubić w tym gąszczu 

danych i niezrozumiałych dla przeciętnej osoby pojęć. I tu mamy kolejny problem. 

W szkołach nabywamy stosunkowo niewiele wiedzy ekonomicznej, a na lekcjach 

wiedzy o społeczeństwie poznajemy więcej zagadnień o tematyce społeczno – 

politycznej. Kolejne niepokojące zjawisko to ograniczenie zaufania do instytucji 

finansowych i decyzji polityków. UwaŜam, Ŝe to zasługa środków masowego przekazu, 

które częściej ukazują sensacyjne wiadomości, aby zainteresować i przyciągnąć widza, 

a mniej skupiają się na pozytywnych aspektach danego działania. Media, które 

nazywane są „czwartą władzą”, potrafią narzucać własne zdanie reszcie obywateli, 

którzy oduczają się samodzielnej obiektywnej oceny wydarzeń.  Aby wyeliminować 

przyczynę kryzysu, za którą najwięcej osób obwinia udzielaniem kredytów bez 

pokrycia, powinno się bardziej kontrolować kredytodawców, którzy często udzielali 

poŜyczek nie sprawdzając zdolności kredytowych kredytobiorców. Poza tym coraz 

więcej Polaków obawia się straty pracy. Sądzę, iŜ gdyby nastąpiły pewne zmiany 

w Kodeksie pracy, to właściciele firm i przedsiębiorstw nie zamykaliby swoich 

działalności gospodarczych, nie skazując tym samym swych pracowników na 

bezrobocie.  Moje propozycje rozwiązania problemu to: 

- szerzenie wiedzy ekonomicznej w gimnazjach; 

- uwaŜniejsze sprawdzanie moŜliwości kredytowych kredytobiorców; 

- długoterminowe plany gospodarcze oraz odpolitycznienie systemu gospodarczego; 

- zmniejszenie obciąŜeń finansowych dla pracodawców z racji zatrudnienia pracownika; 

- efektywniejsze wykorzystywanie funduszy unijnych; 

- zwiększenie inwestycji w rozbudowę infrastruktury kraju; 

- korzystanie z alternatywnych źródeł energii i inne działania ekologiczne. 

                                                 
12 http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/73/kronika-rozdroza:-2009-02-25#niemcy 
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 PapieŜ Jan Paweł II pisał w 1985 roku w liście do młodzieŜy: „W Was jest 

nadzieja, poniewaŜ Wy naleŜycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was 

naleŜy.” 13 Idąc tym tropem, uwaŜam, iŜ edukacja ekonomiczna powinna rozpocząć się 

juŜ w gimnazjach. To okres, kiedy juŜ mamy duŜą świadomość swoich działań, a takŜe 

potrafimy skoncentrować się na powaŜnych problemach. W tym czasie łatwo 

przychodzi nam teŜ przyswajanie wiedzy. KaŜdy z nas, kupując bądź sprzedając, 

podejmuje decyzje ekonomiczne, lecz tak naprawdę niewielu z obywateli moŜe 

poszczycić się bogatą wiedzą na ten temat.  

 Większość Polaków twierdzi, Ŝe obecny kryzys został spowodowany 

udzielaniem kredytów bez pokrycia. Po wyjściu z załamania ekonomicznego, nauczone 

doświadczeniem, wszelkie instytucje finansowe powinny zwracać uwagę na 

wierzytelność kredytobiorców i nie udzielać poŜyczek osobom, które nie mają stałego 

źródła dochodów. Doradcy bankowi powinni opracować szereg regulacji i wymagań, 

które będzie trzeba spełnić, aby uzyskać poŜyczkę. Banki powinny takŜe całkowicie 

zaprzestać wydawania tzw. szybkich kredytów oraz akcji typu „poŜyczka 

w 15 minut”, które mają na celu przyciągnięcie jak największej liczby potencjalnych 

klientów. 

 Opracowanie i stopniowe realizowanie długoterminowego planu gospodarki to 

moŜe być sekret sukcesu. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe zamierzenia te muszą odpowiadać 

polskim realiom oraz naleŜałoby wziąć pod uwagę szereg moŜliwości przebiegu 

wydarzeń i konsekwencji danych poczynań. UwaŜam, Ŝe ta propozycja miałaby szansę 

się przyjąć ze względu na to, iŜ gwałtowne decyzje działają szybko, ale na krótko. Jeśli 

poszukujemy efektywnego rozwiązania, trzeba wybrać decyzje podejmowane 

długofalowo. Z tym teŜ wiąŜe się odpolitycznienie decyzji gospodarczej. Wiadomo, 

kaŜda partia moŜe mieć inną wizję rzeczywistości, ale to nie znaczy, Ŝe po zmianie 

kadencji i partii rządzącej, zmianom mają równieŜ ulegać decyzje gospodarcze. Dlatego 

przy opracowywaniu takiego planu powinno się dąŜyć do consensusu, lecz jeśli 

wypracowanie go nie jest moŜliwe, naleŜy zastosować kompromis. 

 Pracodawcy albo juŜ odczuwają skutki kryzysu, albo dopiero się go obawiają. 

Tak czy owak, minimalizują koszty i sprowadzają się do redukcji zatrudnienia. 

Proponowałabym wdroŜenie ulg podatkowych oraz zlikwidowanie lub złagodzenie 

niektórych paragrafów, np. przepisu BHP nakazującego kaŜdej firmie, nawet tej 

                                                 
13 http://pulssydney.blogspot.com/2008/05/rzym-1985-abycie-umieli-zda-spraw-z.html 
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składającej się z jednej osoby, zatrudnienie straŜaka, bądź innej specjalnie 

wykwalifikowanej osoby, która brałaby odpowiedzialność za ewakuację 

współpracowników w czasie poŜaru oraz udzielanie im pierwszej pomocy. 

 Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, moŜemy liczyć na wsparcie 

finansowe tej organizacji. Obecnie aby otrzymać kapitał pienięŜny, wystarczy napisać 

stosowny projekt. O dotacje europejskie mogą się ubiegać zarówno grupy 

beneficjentów jak i konkretne instytucje.  

„Podział środków UE na poszczególne programy [w latach 2007 – 2013 (przypis wł.)] 

przedstawia się następująco: 

• Program Infrastruktura i Środowisko – 27,9 mld euro (41,9%), 

• Program Kapitał Ludzki – 9,7 mld euro (14,6%),  

• Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro (12,4%),  

• Program Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro (3,4%),  

• Program Pomoc Techniczna   - 0,5 mld euro (0,8%),  

• 16 programów regionalnych – 16,6 mld euro (24,9%),  

• Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 0,7 mld euro.”14  

Szkoda by było zmarnować taką szansę rozwoju polskiej gospodarki, bez 

obciąŜania budŜetu kraju.  

 Kryzys gospodarczy to dobry moment na zwiększenie inwestycji 

w infrastrukturę kraju. Ludzie, którzy zostaną bez pracy, będą poszukiwali zajęcia 

i mogą zgodzić się pracować przy jej rozbudowie za niŜsze wynagrodzenia, niŜ 

byłoby to w normalnym wypadku. Takie działanie odbyłoby się z korzyścią dla obu 

stron. Infrastruktura słuŜy dla dobra ogółu i moŜna korzystać z niej przez długi czas. 

Zaliczają się do niej wszelkiego rodzaju budynki publiczne, zaopatrzenie 

w podstawowe surowce, usuwanie zanieczyszczeń, transport oraz łączność.  

 Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem problemu załamania gospodarczego 

w Polsce będzie pójście za przykładem naszych zachodnich sąsiadów 

i połączenie walki z kryzysem wraz z działaniem na rzecz ekologii. 

Ekologia = oszczędność i nowoczesność. Dbałość o środowisko przyrodnicze 

w ostatnich czasach stało się modna, zatem ta propozycja rozwiązania problemu 

mogłaby liczyć na rzesze zwolenników, do których na pewno dołączą ekolodzy. Myślę, 

Ŝe wiele sławnych osób równieŜ chętnie poparłoby tę akcję. Nie dość, Ŝe 

                                                 
14 http://www.europoradnik.pl/content/view/1/1/ 
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przyczynilibyśmy się do ochrony środowiska, to równieŜ kryzys zostałby zaŜegany. 

Ekologia to inwestycja w przyszłość. Przypuszczam, Ŝe za parę lat wejdą w Ŝycie 

kolejne dyrektywy unijne, nakazujące wprowadzenie nowych ustaw o ochronie 

środowiska, a dbałość o naturę będzie wyznacznikiem stopnia rozwoju państwa. Na 

czym właściwie miałyby polegać nasze działania? Na początek zacznijmy od segregacji 

śmieci – tyle surowców wtórnych marnuje się ze względu na nasze lenistwo. Aby 

zaspokoić konsumpcję, trzeba je wydobywać, bądź produkować od nowa. To po 

pierwsze – jest bardziej kosztowne, niŜ ich ponowne wykorzystywanie, a po drugie – 

powoduje duŜe zuŜycie surowców, prowadzące do ich wyczerpania.  Kolejnym krokiem 

jest ograniczanie emisji spalin i innych zanieczyszczeń do atmosfery. JeŜeli mamy taką 

moŜliwość, skorzystajmy z usług komunikacji miejskiej. Przyczyniłoby się to takŜe do 

rozładowania korków ulicznych. Jeśli chodzi o inne zanieczyszczenia, to mam na myśli 

kominy fabryczne oraz nielegalne przydomowe paleniska. KaŜda wytwórnia powinna 

być zaopatrzona w specjalne filtry, ograniczające emisję gazów cieplarnianych. 

Powinniśmy takŜe oszczędzać wodę, energię elektryczną oraz papier. Jeśli chodzi 

o inwestycje ekologiczne, które moŜe wszcząć Rząd, są to przede wszystkim ośrodki 

uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Podobno Polska znajduje się na terenie 

bogatym w zasoby geotermalne, lecz z nich nie korzysta. Występują one aŜ pod 80% 

powierzchni naszego kraju, w tym najwięcej na terenie Podhala, w okolicach Szczecina, 

Łodzi, Warszawy i Grudziądza. Do innych alternatywnych źródeł energii naleŜy energia 

wód, wykorzystująca naturalny nurt rzeki. Woda spływająca w dół porusza turbiny, 

które napędzają generatory wytwarzające energię elektryczną. Siła wiatru 

wykorzystywana jest przy pomocy wiatraków i innych turbin wiatrowych. Choć Polska 

jest krajem o niewielkiej ilości wiatrów, zakładanie tzw. „farm wiatrowych” mogłoby 

okazać się opłacalne w okolicach nadmorskich. Kolejnym źródłem energii, któremu 

nigdy nie grozi wyczerpanie, jest Słońce. Niestety, proces przetwarzania go na prąd 

elektryczny, jest bardzo kosztowny. Z racji tego, iŜ Polska jest krajem rolniczym, duŜą 

popularnością moŜe cieszyć się energia otrzymywana z biomasy. Biomasę mogą 

stanowić odpadki z tartaków lub słomy, olej opałowy wytworzony z roślin oleistych, 

bądź tzw. „biogaz”, powstały wskutek fermentacji odpadów rolniczych. Warto 

zainwestować w rozbudowę sieci oczyszczalni ścieków, które koncentrują swoje 

działanie na oczyszczaniu zanieczyszczeń przed wprowadzeniem ich do zbiorników 

wodnych lub gruntu. Koszt budowy ośrodków uzyskiwania energii z alternatywnych 
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źródeł moŜe zostać pokryty z budŜetu państwa, częściowo przez fundusze unijne, lub 

dzięki wkładom finansowym inwestorów. 

 

V. Zakończenie 

 

 Obecny kryzys gospodarczy spowodowany jest przede wszystkim przez decyzje 

Banku Centralnego Ameryki (FED). Dzięki globalizacji rozprzestrzenił się nie tylko na 

całym kontynencie, lecz swym działaniem objął cały świat. Do Polski dotarł 

stosunkowo niedawno, ale jak twierdzi 31% obywateli, juŜ da się odczuć jego skutki. 

Jakie jeszcze poniesie za sobą konsekwencje? Tego tak naprawdę nikt nie jest pewien. 

Pisząc pracę, pragnęłam po kolei opisać przebieg kryzysu, ukazać opinie 

przedstawicieli róŜnych środowisk oraz przedstawić moje propozycje rozwiązania tego 

problemu. Myślę, Ŝe działania antykryzysowe połączone z dbałością o stan środowiska 

naturalnego to dobra alternatywa, przynosząca obopólne korzyści. 
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