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Prawa ekonomiczne w coraz większym stopniu kształtują europejskie społeczeństwa: zdrowie, 
mieszkania, emerytury, zabezpieczenia społeczne, a nawet edukacja, są coraz bardziej regulowane na 
rzecz konkurencji, efektywności i maksymalizacji zysku. Jednocześnie ekonomia jest obecna także w 

postaci kryzysów, degradacji środowiska, niepewnych dostaw energii, niestabilnych rynków 
finansowych, pogłębiającej się przepaści między bogatymi i biednymi, i oczywiście jest odczuwalna w 
portfelach ludzi. W kontraście do wyraźnego znaczenia ekonomii jest jednak niewielka liczba 

możliwości kształcenia dorosłych w zakresie analizy kontekstów ekonomicznych i dostarczania ogólnej 

wiedzy do dyskusji. Główna przeszkoda, którą jest przekonanie: "Ekonomia? To dla mnie zbyt 
skomplikowane!" wydaje się istnieć również wśród samych edukatorów osób dorosłych. Nasza 

platforma edukacyjna "Fresh Up Economics. Towards Economic Literacy in Europe" ma na celu zmianę 
tego stanu rzeczy. W tym dokumencie znajdziecie Państwo wszystkie materiały z platformy - zwane 

dalej kursami - w jednym miejscu. 

 

Zakres tematów jest szeroki. Kursy obejmują podstawowe tematy, takie jak nierówności, pieniądze, 
dług i podatki. Dostarczają informacji na temat pilnych i kontrowersyjnych tematów, takich jak zmiana 
klimatu, wzrost i zrównoważony rozwój, dobra publiczne i dobrobyt społeczny, a także migracja i jej 
wpływ na Europę. Stawia się również pytania o kształt polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Mówiąc 
wprost, czy powinno się to odbywać zgodnie z zasadami konkurencji czy współpracy? Kurs 
Wprowadzenie do ekonomii feministycznej uświadamia wciąż istniejącą (strukturalną) nierówność 
kobiet w stosunku do mężczyzn. W ślad za tym kolejny kurs przedstawia rozważania i propozycje 
dotyczące ekonomicznego upodmiotowienia kobiet. Podczas gdy większość kursów oferuje 
perspektywy makroekonomiczne, ten ostatni jest mikroekonomiczny i skupia się na indywidualnych 
aktorach, w tym przypadku kobietach. 

 

Ekonomia i nauka o ekonomii, a także publiczne debaty na tematy gospodarcze, są polityczne. Jeśli 
nie jest to wyraźnie zaznaczone, sposób ich prezentacji może sprzyjać perspektywie przychylnej jednej 
lub drugiej stronie, ale której przesłanie polityczne pozostaje ukryte. Aby tego uniknąć i zapoznać 
studentów z różnymi perspektywami rozwoju sytuacji gospodarczej, jeden z kursów w szczególny 

sposób wprowadza studentów do szkół myśli ekonomicznej. Odbywa się to na podstawie zagadnienia 
"pracy". Inny kurs wprowadza możliwe strategie polityki gospodarczej dla ciągle aktualnego tematu: 

zarządzania kryzysami. Również w prawie wszystkich pozostałych kursach brane są pod uwagę różne 
założenia teoretyczne i wynikające z nich różne odpowiedzi na problemy. Kursy odzwierciedlają 
również wieloperspektywiczność jako "dzieło totalne". Obok rozległości tematycznej widoczne są 
również różne podejścia autorów do poszczególnych tematów. 
 

Dla kogo są te kursy? 

Materiały te są przeznaczone dla osób początkujących do samodzielnego zaangażowania oraz dla 
edukatorów i instruktorów edukacji dorosłych w całej Europie. 
 

Jak skonstruowane są kursy? 

Są one skonstruowane w taki sposób, że a) można uzyskać pierwszy zarys tematu. Ci, którzy mają 
więcej czasu lub chcą wiedzieć więcej, mogą b) przestudiować informacje ogólne. Poprzez c) ćwiczenia 
interaktywne mogą wejść jeszcze głębiej. Dla trenerów w edukacji dorosłych oferujemy również d) 
materiały szkoleniowe do pracy nieformalnymi metodami  w grupach. Mogą być one wykorzystywane 
zarówno w edukacji dorosłych, jak i w pozaszkolnej edukacji młodzieży. 
 



 

 

 

 

 

A kim my jesteśmy? 

Kursy zostały opracowane przez edukatorów dorosłych z uniwersytetów (Austria, Polska), małych firm 
(Czechy, Hiszpania) i organizacji pozarządowych (Niemcy, Irlandia, Estonia).  
Dowiedz się więcej o uczestnikach, ich organizacjach i dwuipółletnim projekcie współpracy na naszej 
stronie internetowej: https://economic-literacy.eu/. 

 

"Ekonomia - jest zbyt skomplikowana. " Tak, niektóre zagadnienia są złożone (skomplikowane, być 
może). Ale mamy dobrą wiadomość: nadal można je zrozumieć. I można też nauczyć się radzić sobie 
ze złożonością w trakcie tego procesu. Dzięki platformie edukacyjnej i kursom zapraszamy Cię do 
wyruszenia w podróż i mamy nadzieję, że po drodze znajdziesz wiele inspiracji. 

Zapraszamy do dzielenia się pytaniami, komentarzami i opiniami za pośrednictwem forum i czatu na 
platformie edukacyjnej. 

https://economic-literacy.eu/
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Nierówność opisuje zarówno wymierne alokacje zasobów, jak i konkretne ludzkie doświadczenia 
marginalizacji, opresji i braku szacunku. "Mówi się, że nierówność istnieje, gdy istnieje różnica w 
dystrybucji zasobu (takiego jak dochód) lub wyniku (takiego jak śmiertelność lub osiągnięcia 
edukacyjne) w różnych grupach ludzi lub miejscach (na przykład według grupy społeczno-

ekonomicznej lub według płci”.1W dziedzinie ekonomii do nierówności podchodzi się przede 
wszystkim z perspektywy monetarnej. Podejścia socjoekonomiczne prezentują szersze rozumienie 
nierówności. Göran Therborn (2013) oferuje pomocne rozróżnienie na trzy formy nierówności: 
nierówności zasobowe (np. nierówności pieniężne, nierówności węglowe), nierówności witalne (np. 

nierówności w statusie zdrowotnym, długości życia) oraz nierówności egzystencjalne (równość 
egzystencjalna oparta jest na równości szans i uczestnictwa w sensie całościowym, czyli braku 
dyskryminacji, stygmatyzacji i opresji, takich jak rasizm, seksizm, kastowość czy niewolnictwo). 
Nierówność opisuje zjawisko społeczne, a nie cechę naturalną. Jak wskazuje analiza 
socjoekonomiczna, nierówności są tworzone i napędzane przez instytucje społeczne2 i powodowane 

przez relacje władzy.  
 

Trend: rosnące nierówności na świecie 

Około 1500 roku główne regiony świata - Chiny, Indie i Europa - były równe pod względem produkcji 
materialnej per capita. Wraz z powstaniem kolonializmu rozpoczęła się "Wielka Dywergencja"3 między 
tymi regionami świata, która wyznaczyła drogę dla wieków rosnących globalnych nierówności, od 
kolonializmu do imperializmu, aż po obecny podział na Globalną Północ i Globalne Południe. Również 
w ostatnich dekadach większość rosnącego bogactwa trafiła do tych, którzy byli już bardzo zamożni. 
Od 1995 r. najbiedniejsza połowa populacji uzyskała łącznie jedynie 2% wzrostu globalnego bogactwa, 
podczas gdy najbogatszy 1% uzyskał 38% całkowitego wzrostu bogactwa. 

 

Nierówności dochodowe i majątkowe w krajach i regionach 

O ile w takich krajach jak Czechy, Islandia i Norwegia dochody rozkładają się dość równo, o tyle w 
Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Chile rozkłady dochodów są bardzo nierówne. Porównując 
regiony świata, nierówności dochodowe są najniższe w Europie, a najwyższe na Bliskim Wschodzie. W 
niemal wszystkich krajach nierówności dochodowe w obrębie państw wzrosły w ostatnich dekadach, 
jednak w różnym tempie. Bogactwo jest w większości przypadków dystrybuowane bardziej nierówno 
niż dochody. Od lat 70. XX wieku nierówności majątkowe wzrosły w większości krajów i w skali 
globalnej. W ostatnich dekadach neoliberalna globalizacja zmieniła relacje władzy i doprowadziła do 
zmniejszenia udziału dochodów z pracy, a także do zwiększenia nierówności między różnymi rodzajami 

miejsc pracy. Kolejne przesunięcie równowagi sił nastąpiło pomiędzy instytucjami prywatnymi i 

 
1 Shaw et al. 2017 
2

 Instytucje to często niezrozumiały termin, w języku potocznym kojarzony z "organizacjami". Tutaj używamy instytucji szerzej jako 

"...systemy ustalonych i osadzonych reguł społecznych, które strukturyzują interakcje społeczne".  Hodgson, 2006, s. 18 

3
 Pomerantz, 2000  
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publicznymi poprzez prywatyzację majątku publicznego, co zmniejszyło możliwości przeciwdziałania 
nierównościom poprzez programy publiczne4 .  

 

Nierówności węglowe 

(Nierówny) wzrost bogactwa i wzrost materialnych standardów życia w ciągu ostatnich 200 lat szedł 
w parze z gwałtownie rosnącym zużyciem zasobów biologicznych, a zwłaszcza emisji gazów 

cieplarnianych.5 Obecnie znajdujemy się w samym środku kryzysu klimatycznego spowodowanego 

przez człowieka i szóstego wielkiego masowego wymierania. Nierówna odpowiedzialność za emisję 
dwutlenku węgla jest ważną formą nierówności w zakresie zasobów: im bogatszy kraj lub jednostka, 
tym większe wykorzystanie zasobów fizycznych, które prowadzą do emisji dwutlenku węgla. 
Historycznie rzecz biorąc, kraje globalnej Północy są odpowiedzialne za 92% wszystkich nadmiernych 
emisji dwutlenku węgla emitowanych na świecie.6 Obecnie najbogatszy 1% ludności świata emituje 
ponad dwukrotnie więcej dwutlenku węgla niż łączny udział najbiedniejszych 50%.  

ż ć ś
Na poziomie krajowym modele polityki społecznej mogą zmniejszać nierówności. Liberalne systemy 

opiekuńcze dominują w krajach anglosaskich, takich jak USA, Wielka Brytania i Australia. Są to 
"szczątkowe" państwa opiekuńcze, skupiające się na tych, którzy nie mogą zadbać o siebie w 
gospodarce rynkowej: chorych, osobach o szczególnych potrzebach, osobach starszych, bezrobotnych. 

Systemy te zakładają, że wszyscy inni powinni dbać o siebie. Klasa średnia stara się uniezależnić od 
świadczeń socjalnych - pojawiają się prywatne rozwiązania, takie jak prywatne szkoły, prywatne 
emerytury i prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Konserwatywny model polityki społecznej dominuje 

w Europie kontynentalnej w krajach takich jak Niemcy, Austria i Francja. Dostęp do dużej części 
świadczeń socjalnych jest związany z uczestnictwem w rynku pracy i/lub obywatelstwem. Tworzy to 
podział na objętych opieką państwa "insiderów" i nieubezpieczonych "outsiderów". 
Socjaldemokratyczny model polityki społecznej dominuje w Skandynawii. Gwarantuje on 

powszechne prawa społeczne i zapewnia dobrze rozwiniętą publiczną infrastrukturę społeczną, 
edukację, zdrowie, opiekę i godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich.  
 

Podczas gdy te tradycyjne typy państw opiekuńczych (przy wszystkich swoich różnicach) 
koncentrowały się na kwestiach społecznych, państwa opiekuńcze XXI wieku muszą dostarczyć 
nowych odpowiedzi, które połączą równość z budżetem węglowym. Jak dotąd, społeczne osiągnięcia 
systemów dobrobytu były budowane na wykorzystaniu niezrównoważonej części globalnej zdolności 
do biokumulacji, kosztem innych regionów świata i przyszłych pokoleń. Zwalczanie nierówności w 
czasach kryzysu klimatycznego oznacza, że równość należy osiągnąć bez naruszania integralności 
planety. Wymaga to nowych odpowiedzi dla społeczno-ekologicznych systemów dobrobytu. Choć 
polityka pieniężna może skutecznie łagodzić potrzeby egzystencjalne i wzmacniać samostanowienie 

 
4

 Alvaredo i in., 2018 r. 

5
 Trend ten określa się mianem wielkiego przyspieszenia. Wraz z rosnącą produkcjągospodarczą w ostatnich dziesięcioleciach gwałtownie 

wzrosła presja, jaką działalność człowieka wywiera na naszą planetę. Obecnie wiele tak zwanych granic planetarnych jest przekraczanych, 
na przykład w przypadku utraty różnorodności biologicznej, kryzysu klimatycznego i zaburzonego cyklu azotowego prowadzącego do 

zanieczyszczenia dróg wodnych i stref przybrzeżnych. Nierówność węglowa nie jest bynajmniej jedyną czy najbardziej dramatyczną 
nierównością środowiskową. Używamy jej jako przykładu.  
6

 Hickel, 2020 r. 
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jednostki, nie jest wystarczająca. Aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu, niezbędne są struktury, 

które umożliwią każdemu zaspokojenie swoich potrzeb przy niskim zużyciu zasobów. Zapewniony w 

sposób zrównoważony transport publiczny i przystępny dostęp do zrównoważonej energii, wody, 
mieszkań, zdrowia, opieki i edukacji pomagają ograniczyć znaczenie pieniędzy i konsumpcji w 

zaspokajaniu potrzeb. Infrastruktura społeczno-ekologiczna obejmuje wiele z tego, na co jednostki nie 

mogą sobie pozwolić za pieniądze: od zieleni na ulicy i bibliotek po publiczne baseny. Niedrogie 
infrastruktury społeczno-ekologiczne mogą zapewnić bezpieczeństwo, zaoferować przestrzeń dla 
indywidualnego stylu życia, wzmocnić spójność społeczną i stworzyć struktury oszczędzające zasoby. 
W XXI wieku równość oznacza, że ekologiczny sposób życia nie jest ani przywilejem, ani oznaką 
ubóstwa, ale po prostu staje się rutyną, nową normą. Ostatecznie, kwestią demokratycznej deliberacji 
jest to, jaki poziom ochrony socjalnej powinien być zapewniony dla każdego w świetle skończonego 
budżetu węglowego. Zmniejszenie nierówności jest niezbędne, jeśli wszyscy ludzie mają żyć na 
dobrym poziomie w czasach drastycznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla.  
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W debacie publicznej i w badaniach z zakresu nauk społecznych nastąpił ponowny wzrost 
zainteresowania nierównością. Za tym pojęciem kryją się zarówno wymierne podziały zasobów, jak i 
konkretne ludzkie doświadczenia marginalizacji, opresji i braku szacunku. Jest to owocny temat do 
nauki, ale jednocześnie prowadzi on do wielu nieporozumień i konfliktów. Niniejszy tekst rozpoczyna 

się od kilku wyjaśnień, zanim zagłębimy się w (społeczno-)ekonomiczne aspekty nierówności. 

ś
Po pierwsze, nierówności nie należy mylić z różnicą czy różnorodnością, podobnie jak równość nie 
oznacza jednolitości czy identyczności. Oczywiście wszyscy ludzie są równi, mają te same potrzeby 
biologiczne, od urodzenia do śmierci. Jednocześnie na pewnym poziomie wszyscy ludzie są unikalni, a 
zatem różni. Jeśli ludzie są równi i wyjątkowi, to do czego właściwie odnosi się nierówność? 
Wychodząc od podręcznikowej definicji, dowiadujemy się, że "O nierówności mówi się, gdy istnieje 
różnica w dystrybucji zasobu (takiego jak dochód) lub wyniku (takiego jak śmiertelność lub osiągnięcia 
edukacyjne) pomiędzy grupami ludzi lub miejscami (na przykład według grupy społeczno-ekonomicznej 

lub według płci)."7 Nierówność opisuje więc zjawisko społeczne, a nie cechę naturalną. 

ż ś ś
W dziedzinie ekonomii do nierówności podchodzi się przede wszystkim z perspektywy monetarnej, 
przy czym istnieją znaczne różnice między podejściami teoretycznymi. Podejście neoklasyczne opiera 
się na indywidualistycznym światopoglądzie, w którym dochód indywidualny jest wynikiem 

produktywności pracownika lub właściciela kapitału, czyli tego, co dodaje on do wytworzonej wartości 
rynkowej.8 Różne szkoły ekonomii heterodoksyjnej krytykowały to podejście i zwracały uwagę na 
znaczenie władzy strukturalnej na rynkach pracy oraz rolę rządu w dystrybucji makroekonomicznej 
(keynesowskiej). Ekonomiści marksistowscy argumentowali, że pracownicy w rzeczywistości nie są 
wynagradzani zgodnie ze swoim wkładem, ale generują wartość nadwyżkową wchłanianą przez 
właścicieli kapitału. Feministyczni ekonomiści podkreślali genderowy rozdział niepłatnej pracy 
reprodukcyjnej i płatnej "pracy produkcyjnej", utrwalający do dziś ekonomiczną nierówność między 
płciami. Ekonomiści ekologiczni podkreślają, jak wzrost produktywności w rzeczywistości wynika z 
nieodpłatnego zawłaszczania energii kopalnej i zasobów naturalnych oraz jak część budowania 
bogactwa opiera się na systematycznym przerzucaniu kosztów na inne miejsca lub przyszłe 
pokolenia.9 

Podczas gdy podejścia ekonomiczne skupiają się przede wszystkim na dochodach i bogactwie, 
podejścia społeczno-ekonomiczne są zainteresowane szerszym, społecznym rozumieniem 
nierówności. Rzucają one światło na związek nierówności pieniężnych z nierównościami społeczno-

 
7

 Shaw i in., 2017 r. 

8
 Podstawowe założenia opierają się na teorii produktywności krańcowej.  

9
 Aby lepiej zrozumieć różne ekonomiczne podejścia do nierówności, odwiedź stronę https://www.exploring-economics.org/en/discover/.   
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kulturowymi, ekologicznymi i politycznymi. Göran Therborn (2013) proponuje pomocne rozróżnienie 
trzech form nierówności: 

(1) Nierówności w zakresie zasobów, zwłaszcza nierówności pieniężne, ale także nierówności w 
zakresie emisji dwutlenku węgla 

(2) Nierówności życiowe, nierówności w stanie zdrowia, zwłaszcza różnice w długości życia. 
(3) Równość egzystencjalna, oparta na równości szans i uczestnictwa w sensie całościowym, czyli 
braku dyskryminacji, stygmatyzacji i opresji, takich jak rasizm, seksizm, kastowość czy niewolnictwo. 
 

Poniższy cytat podsumowuje społeczno-ekonomiczną perspektywę nierówności. "Nierówność nie 
dotyczy więc tylko wielkości portfela. Jest to porządek społeczno-kulturowy, który (dla większości z nas) 
ogranicza nasze możliwości funkcjonowania jako istoty ludzkie, nasze zdrowie, poczucie własnej 
wartości, a także nasze zasoby do działania i uczestnictwa w tym świecie." 10 Ta perspektywa łączy 
nierówności z kwestią ubóstwa - niektóre istoty ludzkie są pozbawione swoich możliwości w wyniku 
nierównego porządku społecznego.  

ś
Nierówność zasobów można rozpatrywać w różnych wymiarach: w czasie, w różnych skalach 

terytorialnych (globalnej, krajowej, regionalnej) oraz w przekroju grup społecznych (tj. rasy, płci, klasy 
itp.). Zaczynamy od historycznego rozwoju globalnej nierówności. 

Historia i obecność nierówności na świecie 

Globalne nierówności dochodowe i majątkowe między jednostkami składają się z dwóch elementów: 
nierówności między krajami i regionami (na przykład różnice w dochodach między Hindusami i 
Niemcami) oraz nierówności wewnątrz krajów (na przykład różnice między bogatymi i biednymi 

Włochami).11 Około 1500 roku główne regiony świata - Chiny, Indie i Europa - były właściwie równe 
pod względem produkcji materialnej na głowę mieszkańca. Wraz z powstaniem kolonializmu 
rozpoczęła się "Wielka Dywergencja"12 między tymi regionami świata, która wyznaczyła drogę dla 
stuleci rosnących globalnych nierówności, od kolonializmu przez imperializm do obecnego podziału na 
Globalną Północ i Globalne Południe.13 Od czasu formalnej dekolonizacji, kilka agend rozwojowych 

próbowało zmniejszyć globalne nierówności. I rzeczywiście, nierówności dochodowe między krajami 
zaczęły się zmniejszać w 1980 roku - jednak, ponieważ w latach 1820-1980 stale rosły, obecnie są już 
tylko tak niskie, jak w 1900 roku. Nierówności między krajami nadal stanowią do 80% globalnych 
nierówności (w zależności od źródła) - czyli globalne urodzenie znacznie bardziej wpływa na pozycję 
danej jednostki niż różnice klasowe w danym społeczeństwie.14 Co więcej, nierówności wewnątrz 
krajów są dziś na historycznie wysokim poziomie. W sumie globalna nierówność wzrosła w latach 
1820-1910 i od tego czasu ustabilizowała się na wysokim poziomie.15 

 

 
10

 Therborn, 2013, s.1 

11
 Chancel i in., 2022 r.  

12
 Pomerantz, 2000 

13
 Więcej na temat długookresowej historii globalnych nierówności można znaleźć w Hickel, 2017 

14
 Fischer, 2019, s. 221 

15
 Chancel i in., 2022 r.  
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Spojrzenie na ostatnie dekady i bogactwo pokazuje podobny obraz - większość rosnącego bogactwa 
trafiła do najbogatszych. Od 1995 roku najbiedniejsza połowa populacji łącznie uczestniczyła jedynie 
w 2% globalnego wzrostu bogactwa, podczas gdy najbogatszy 1% uczestniczył w 38% całkowitego 
wzrostu bogactwa. 16 

 

 

 

W 2021 roku najbiedniejsza połowa światowej populacji posiada jedynie 2% całego bogactwa - co 

oznacza średnio 2 900 euro na osobę. Z kolei najbogatsze 10% światowej populacji posiada 76% całego 
bogactwa, czyli średnio 550 900 euro na osobę. Sam najbogatszy 1% posiada 38% całego bogactwa. 

 

 
16

  Chancel i in., 2022 r.  
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Nierówności dochodowe w krajach i regionach 

Po przyjrzeniu się globalnym nierównościom, skupmy się na nierównościach wewnątrz krajów i ich 
ewolucji. Poniższy wykres przedstawia współczynnik Giniego dla nierówności dochodowych w krajach 

OECD.17 Rozkład dochodów w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowany, przy czym narody 
takie jak Czechy, Islandia i Norwegia należą do najbardziej równych, a Wielka Brytania, Stany 
Zjednoczone i Chile wykazują bardzo nierówny rozkład dochodów.  
 

 

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

 

Poniższy wykres przedstawia poziomy nierówności dochodowych w poszczególnych regionach. 
Nierówności różnią się znacznie między najbardziej równym regionem (Europa) a najbardziej 
nierównym (Bliski Wschód i Afryka Północna, tj. MENA). W Europie udział najwyższych 10% dochodów 

wynosi około 36%, podczas gdy w MENA sięga 58%.18 

 
17

 Im wyższy współczynnik Giniego, tym większa nierówność. Waha się on od 0 (całkowita równość) do 1 (całkowita nierówność). 
18

 Chancel i in., 2022 r.  

https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm
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Prawie wszędzie nierówności dochodowe wzrosły w ostatnich dekadach, jednak w różnym tempie. 
Pokazuje to, że krajowe instytucje i polityki mają znaczenie. Poniższy wykres pokazuje, że w Ameryce 

Północnej, Rosji, Chinach i Indiach nierówności rosły szybko, natomiast w Europie wzrost ten był 
bardziej umiarkowany. W krajach i Regionach o wyjątkowo wysokich nierównościach, takich jak 
Brazylia i Afryka Subsaharyjska, nierówności utrzymywały się na względnie stałym poziomie19 .  

 

 

 

 
19

 Alvaredo i in., 2018 r. 
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Ważną przyczyną rosnących nierówności dochodowych jest zmiana relacji siły między pracą a 
kapitałem w otwartej gospodarce światowej. Kapitał jest z natury bardziej mobilny niż praca, co 
ogranicza siłę przetargową pracowników: duża część kapitału finansowego może "migrować" w 
ułamku sekundy, podczas gdy mobilność pracowników jest ograniczona granicami państwowymi, ale 
także czynnikami społecznymi, takimi jak rodzina, przyjaciele i ewentualnie własny dom. Od lat 80-

tych XX wieku globalne przepływy finansowe i handel zostały zderegulowane, co było zmianą w 
polityce, którą często określano mianem "konsensusu waszyngtońskiego". Od tego czasu wiele 
związków zawodowych straciło władzę, a udział płac, czyli udział dochodów z pracy w dochodzie 
narodowym, spadł w większości krajów uprzemysłowionych, podczas gdy udział dochodów 
kapitałowych wzrósł. W obawie przed konkurencją lokalizacyjną, średnia ustawowa stawka podatku 
od osób prawnych spadła na całym świecie z 49% (1985) do 24% (2018).20   

Nierówności majątkowe w krajach i regionach 

Thomas Piketty, czołowy ekonomista zajmujący się nierównościami, podkreśla znaczenie bogactwa w 
analizie nierówności. W swojej książce "Capital in the Twenty-First Century" wyjaśnia, że kapitalizm 
pozostawiony sam sobie pogłębia nierówności ekonomiczne, ponieważ stopa zwrotu kapitału jest 
zwykle większa niż tempo wzrostu gospodarczego, co prowadzi do koncentracji bogactwa. Analizując 
nierówności w ujęciu historycznym, jak również w kilku krajach, dochodzi do wniosku, że nierówności 
ekonomiczne wzrosły w ostatnich dekadach w społeczeństwach zachodnich, co z kolei zwiększyło 
niestabilność społeczną i gospodarczą. 21 

 

Bogactwo jest w większości przypadków dystrybuowane bardziej nierówno niż dochód. Przed I wojną 
światową 10% populacji europejskiej posiadało około 90% bogactwa, głównie ziemi i aktywów 
finansowych. Wartości te spadały do lat 70. ubiegłego wieku, by następnie ponownie wzrosnąć. W 
Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji wzrost nierówności majątkowych w ostatnich dekadach był 
jeszcze bardziej dramatyczny niż w Europie22 .  

 

 

 
20

 Novy et al., 2020 
21

 Piketty, 2014 - Znajdź krótkie wideo (3 min) wprowadzające do jego książki tutaj i bardziej dogłębne wprowadzenie (21 min) tutaj. 

22
 Alvaredo i in., 2018 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=wpGG3_pBHUc
https://www.ted.com/talks/thomas_piketty_new_thoughts_on_capital_in_the_twenty_first_century
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Nierówności węglowe 

(Nierównomierny) wzrost bogactwa i wzrost 

materialnych standardów życia w ciągu ostatnich 200 
lat szedł w parze z gwałtownie rosnącym zużyciem 
zasobów biologicznych, a zwłaszcza emisji gazów 

cieplarnianych.23 Obecnie znajdujemy się w samym 
środku kryzysu klimatycznego spowodowanego przez 
człowieka (stężenie gazów cieplarnianych w 
atmosferze ziemskiej jest najwyższe w perspektywie 
ostatnich 800 000 lat) oraz szóstego wielkiego 

masowego wymierania (w ciągu najbliższych 
kilkudziesięciu lat nawet milion gatunków zwierząt i 
roślin zostanie zepchniętych na skraj wyginięcia w 
wyniku oddziaływania człowieka). Nierówna 
odpowiedzialność za emisję dwutlenku węgla jest 
ważną formą nierówności zasobów: im bogatszy kraj 
lub jednostka, tym większe wykorzystanie zasobów 
fizycznych, które prowadzą do emisji dwutlenku 

węgla. Na rysunku przedstawiono skumulowaną historyczną odpowiedzialność za nadmierną emisję 
dwutlenku węgla w podziale na regiony świata (tj. sumę emisji powyżej równej kwoty na mieszkańca). 
92% jest generowane przez kraje Globalnej Północy o wysokim dochodzie. 24 

Pomimo polityki ekologicznej, ruchów i rosnącej świadomości społecznej, nierówności węglowe 
wzrosły. Tak zwany "wykres dinozaura" pokazuje nierówne wzorce rosnących emisji dwutlenku węgla 
w ostatnich dekadach. Podczas gdy 50% najuboższych odpowiada jedynie za 6% całkowitego wzrostu 
emisji dwutlenku węgla w latach 1990-2015, najbogatsze 10% odpowiada za 46% wzrostu emisji w 

tym okresie.25 

 

 
23

 Trend ten określa się mianem wielkiego przyspieszenia. Wraz z rosnącą produkcją gospodarczą w ostatnich dziesięcioleciach 
gwałtownie wzrosła presja, jaką działalność człowieka wywiera na naszą planetę. Obecnie wiele tak zwanych granic planetarnych jest 

przekraczanych, na przykład w przypadku utraty różnorodności biologicznej, kryzysu klimatycznego i zaburzonego cyklu azotowego 
prowadzącego do zanieczyszczenia dróg wodnych i stref przybrzeżnych. Nierówność węglowa nie jest bynajmniej jedyną nierównością 
środowiskową. Zajmujemy się nią na przykładzie.  
24

 Hickel, 2020 r. 

25
 Oxfam, 2020 
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26 

W odniesieniu do obecnych emisji dwutlenku węgla, najbogatszy 1% ludności świata emituje ponad 
dwukrotnie więcej niż łączny udział najbiedniejszych 50%. Osiągnięcie celu klimatycznego 
porozumienia paryskiego w wysokości 1,5°C wymaga ograniczenia emisji do poziomu około 2-2,5 

tCO2e na osobę do 2030 r., co oznacza, że najbogatszy 1% musiałby zmniejszyć swoje obecne emisje 

na osobę co najmniej 30-krotnie, a najbogatsze 10% - 10-krotnie, podczas gdy emisje na osobę 
najbiedniejszych 50% mogłyby nadal rosnąć średnio trzykrotnie27 . Mówiąc krótko, nierówność 
dochodów, bogactwo i emisje dwutlenku węgla są ze sobą powiązane, a kryzys klimatyczny jest w 
zasadzie kryzysem nierówności.  

28 

 
26

 Oxfam, 2020 

27
 Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, 2020 

28
 Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, 2020 
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ś ż
Nierówności życiowe oznaczają nierówności w stanie zdrowia i długości życia. W ciągu 200 lat 
kapitalizmu, opartego na wydobyciu paliw kopalnych, długość życia wzrosła do poziomów 
niewyobrażalnych w dawnych społeczeństwach. Biedni ludzie żyją dziś dłużej niż królowie i szlachta 
we wcześniejszych społeczeństwach. Jednakże, podczas gdy dziś dziecko urodzone w Hong Kongu 
może oczekiwać, że będzie żyło 84,9 lat, dziecko urodzone w Nigerii może oczekiwać, że będzie żyło 
tylko 54,7 lat.29 Oczekiwana długość życia różni się jednak nie tylko pomiędzy poszczególnymi krajami, 
ale także w obrębie różnych grup społeczno-ekonomicznych w poszczególnych krajach30 . Nierówności 
w zakresie zasobów mają silny wpływ na nierówności życiowe, dochód jednak nie może ich w pełni 
wyjaśnić. Na przykład, oczekiwana długość życia w Kostaryce jest o około 1,5 roku dłuższa niż w 
znacznie bogatszych Stanach Zjednoczonych31 . Jak pokazują Wilkinson i Pickett, wiele wskaźników 
związanych z nierównościami witalnymi, takich jak otyłość, zdrowie psychiczne i śmiertelność dzieci, 
jest lepszych w bardziej równych społeczeństwach. Patrząc na części świata najbardziej negatywnie 
dotknięte przez rozwijający się kryzys klimatyczny, widzimy, że nierówności węglowe (i inne 
środowiskowe) to nierówności społeczne nie tylko po stronie odpowiedzialności, ale także po stronie 
ponoszenia witalnych konsekwencji.32 Co więcej, niedawna pandemia koronawirusa ujawniła wiele 
przykładów nierówności życiowych, które mogą stać się przedmiotem pogłębionej dyskusji. 

ść
Nierówność egzystencjalna odnosi się do form stygmatyzacji i dyskryminacji. Rasizm, seksizm, ableizm 
czy ageizm (między innymi) opisują systemowe wzorce nierówności oparte na przypisanej 
przynależności grupowej, które są również efektywne jako nierówności zasobowe i witalne (np. 
kobiety zarabiają mniej, przyczyniają się w mniejszym stopniu do kryzysu klimatycznego i bardziej na 
nim cierpią).  Koncepcja intersekcjonalności podkreśla, jak te systemowe wzorce dla różnych grup 
społecznych są zawsze połączone i prowadzą do wielu opresji i przywilejów dla pewnych grup ludzi 
jednocześnie. Choć w ostatnich dekadach w wielu krajach dokonał się postęp w zakresie przepisów 
antydyskryminacyjnych, pozostają one przyczyną głębokich nierówności. Aby w pełni zrozumieć 
społeczną rzeczywistość nierówności, musimy przyjrzeć się nierównościom egzystencjalnym. Ludzie 
spotykają się z dyskryminacją i stygmatyzacją w codziennych interakcjach z instytucjami i osobami, co 
ogranicza ich zdolność do samostanowienia i uczestnictwa w życiu społecznym. Pomimo formalnego 
zakazu, dyskryminacja strukturalna utrzymuje się w kulturze i instytucjach, takich jak rynek 
mieszkaniowy czy rynek pracy. 

ą ś
Analiza społeczno-ekonomiczna podkreśla, że nierówności zasobowe, życiowe i egzystencjalne nie 

mogą być redukowane do cech indywidualnych, ale że są tworzone i napędzane przez instytucje 

 
29

 Biuro Raportów o Rozwoju Społecznym, 2020 

30
 Mosquera i in., 2018 r. 

31
 Biuro Raportów o Rozwoju Społecznym, 2020 

32
 Ten film przedstawia nierówną globalną odpowiedzialność za kryzys klimatyczny i cierpienia z nim związane: Mapa węgla 

http://www.carbonmap.org/
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społeczne33 i powodowane przez relacje władzy. W skali globalnej opisaliśmy już, jak neoliberalna 
globalizacja głęboko przesunęła relacje władzy i doprowadziła do zmniejszającego się udziału 
dochodów z pracy oraz rosnących nierówności między różnymi rodzajami miejsc pracy. Kolejne 

przesunięcie równowagi sił nastąpiło między instytucjami prywatnymi a publicznymi poprzez 
prywatyzację majątku publicznego, co zmniejszyło możliwości przeciwdziałania nierównościom 
poprzez programy publiczne34 . Podczas gdy bogactwo prywatne netto gwałtownie wzrosło, bogactwo 
publiczne netto jest obecnie bliskie zeru lub nawet ujemne w większości krajów OECD. 
Przyglądając się bliżej czynnikom powodującym nierówności w społeczeństwie, wiele badań 
udokumentowało, że nierówności są dziedziczone przez pokolenia w rodzinach, wzmacniając różnice 
klasowe. Jest to najbardziej wyraźne w odniesieniu do zasobów ekonomicznych, ale również odgrywa 
się w bardziej subtelny sposób poprzez socjalizację w systemie edukacji i sieci społeczne życia 
codziennego, prowadząc do nierównych zasobów społecznych i kulturowych (lub "kapitału" w 
terminologii francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu35 ). Można pomyśleć o wielu błędnych kołach 
między nierównymi środkami a nierównymi wynikami: między brakiem dochodów a stanem zdrowia, 

dostępnym czasem a edukacją lub między edukacją a wpływami politycznymi. W związku z tym 
społeczno-ekonomiczna perspektywa nierówności nie ogranicza się do "tradycyjnych" instytucji 
ekonomicznych, takich jak przepisy podatkowe i regulacje dotyczące rynku pracy, ale uwzględnia 
również dziedziny edukacji, mieszkalnictwa czy systemy opieki zdrowotnej jako czynniki napędzające 
nierówności. 
 

ż ć ś
Jak widzieliśmy, nierówności istnieją zarówno w skali globalnej, jak i w poszczególnych krajach. Istnieje 
szeroki zakres metod zwalczania nierówności, skupiających się na różnych formach nierówności. 
Poniższa tabela przedstawia przegląd polityk w zakresie nierówności opracowany przez Oliviera 
Blancharda i Daniego Rodrika. Grupują oni różne polityki, patrząc na etapy rozwoju gospodarki, 
których dotyczą (nagłówki kolumn) i rozróżniając je w zależności od dolnej, środkowej lub górnej części 
dystrybucji. Na przykład, na etapie przedprodukcyjnym systemy walki z nierównościami wpływają na 
benefity społeczne, z jakimi ludzie wchodzą na rynek pracy, takie jak polityka zdrowotna, edukacyjna 
i dostępu do środków finansowych. Na etapie produkcji narzędziami interwencji są m.in. płace 
minimalne, umowy handlowe, polityki ukierunkowane na dane miejsce. Na etapie poprodukcyjnym 

chodzi o redystrybucję dochodów i bogactwa, na przykład poprzez transfery społeczne, czy 
progresywne opodatkowanie dochodów i bogactwa. 36 

 

 
33

 Instytucje to często niezrozumiały termin, w języku potocznym kojarzony z "organizacjami". Tutaj używamy instytucji szerzej jako 
"...systemy ustalonych i osadzonych reguł społecznych, które strukturyzują interakcje społeczne".  Hodgson, 2006, s.18 

34
 Alvaredo i in., 2018 r. 

35
 Bourdieu, 1987 

36
 Więcej informacji na temat różnych polis można znaleźć na stronie: https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-

tools-reverse-rise-inequality.  

https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/we-have-tools-reverse-rise-inequality
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Poniższy przegląd różnych środków przeciwdziałania nierównościom można wykorzystać jako handout 
do ćwiczenia "Środki przeciwdziałania nierównościom w czasach zmian klimatu".  
 

Płaca minimalna to minimalna kwota 

wynagrodzenia, jaką pracodawca jest 
zobowiązany wypłacić pracownikom za wykonaną 
w danym okresie pracę.  

Opieka zdrowotna finansowana ze środków 
publicznych to forma finansowania opieki 

zdrowotnej mająca na celu pokrycie kosztów 
wszystkich lub większości potrzeb zdrowotnych z 
publicznie zarządzanego funduszu. Zapewnia ona, 
że wszyscy lub wszyscy ubezpieczeni otrzymają 
potrzebne im leczenie. 

Bezpłatny transport publiczny odnosi się do 
transportu publicznego finansowanego w całości 
ze środków innych niż pobieranie opłat od 

pasażerów. W 2020 roku Luksemburg stał się 
pierwszym krajem na świecie, w którym cały 
transport publiczny w kraju (autobusy, tramwaje i 

pociągi) jest bezpłatny. 

Zasiłki dla bezrobotnych to płatności dokonywane 
przez uprawnione organy na rzecz osób 

bezrobotnych. Świadczenia te są często 
finansowane przez obowiązkowy system 

ubezpieczeń państwowych. W zależności od 
jurysdykcji i statusu osoby, kwoty te mogą być 
niewielkie, pokrywające jedynie podstawowe 
potrzeby, lub mogą rekompensować straty w 
dochodach proporcjonalnie do poprzednio 

uzyskanego wynagrodzenia. 

Podatek majątkowy to podatek od posiadanych 

przez jednostkę aktywów. Obejmuje on na 

przykład gotówkę, depozyty bankowe, 
nieruchomości, aktywa w programach 
ubezpieczeniowych i emerytalnych, własność 
przedsiębiorstw i finansowe papiery wartościowe. 

Bezpłatne publiczne szkolnictwo wyższe to 

szkolnictwo wyższe finansowane ze środków 
rządowych, a nie z czesnego. Wiele krajów 
zapewnia bezpłatne szkolnictwo wyższe dla 
wszystkich swoich obywateli lub np. dla wszystkich 

obywateli UE, niektóre kraje zapewniają bezpłatne 

 
37

 Blanchard i Rodrik, 2019 r. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Fare
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
https://en.wikipedia.org/wiki/Unincorporated_entity
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Zazwyczaj zobowiązania (przede wszystkim 
hipoteki i inne pożyczki) są odliczane od majątku 
danej osoby, dlatego też czasami nazywany jest on 
podatkiem od majątku netto. Podatki majątkowe 
są stosowane w wielu  krajach na całym świecie i 
mają na celu ograniczenie gromadzenia majątku 
przez osoby fizyczne. 

szkolnictwo wyższe także dla studentów 
międzynarodowych.  

Obecny ponadnarodowy porządek rynkowy 
sprzyja globalnej konkurencji podatkowej, która 

prowadzi do spadku podatków od 

przedsiębiorstw. Na przykład średnia ustawowa 
stawka podatku od osób prawnych na świecie 
spadła z 49% (1985) do 24% (2018) w obawie przed 
relokacją. 40% zysków korporacji 
transnarodowych jest co roku przenoszonych do 

krajów o niskich podatkach i rajów podatkowych. 

Międzynarodowa minimalna stawka podatku od 

osób prawnych to propozycja ograniczenia 

konkurencji podatkowej między krajami i unikania 

podatków od osób prawnych. W 2021 roku 130 

krajów poparło plan OECD, aby ustalić globalną 
minimalną stawkę podatku od osób prawnych na 
poziomie 15 procent. Jest to ogólnoświatowy 
wysiłek, aby powstrzymać międzynarodowe firmy 
od unikania podatków poprzez przenoszenie 

zysków do krajów o niskich stawkach.38 

Bezpłatna opieka nad dziećmi jest finansowana ze 

środków rządowych, a nie bezpośrednio przez 
samych rodziców.  

 

Opłata od częstych lotów ma na celu ograniczenie 

emisji lotniczych przy jednoczesnym zapewnieniu 

bardziej progresywnego rozkładu lotów. Stawka 
tej opłaty zaczyna się od zera za pierwszy lot, ale 
wzrasta za każdy kolejny lot w ciągu roku.  

Anulowanie długu jest środkiem prawnym 
mającym na celu zmniejszenie zaległych płatności 
kredytowych. Zgodnie z prawem, anulowanie 

długu "...ma miejsce, gdy istnieje porozumienie 

między dłużnikiem a wierzycielem, że zaległy dług 
nie musi być już spłacany." 39 

Takiego umorzenia domagało się ostatnio w 

kontekście pandemii koronawirusa kilka krajów 
Globalnego Południa, które są znacznie zadłużone 
na Północy.40 Umorzenie długów może dotyczyć 
także prywatnych gospodarstw domowych i 
szczególnych grup zadłużonych (np. studentów).  

 
38

 The Associated Press, 2021 

39
 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551  

40
 https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_avoidance
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxes
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=551
https://jubileedebt.org.uk/a-debt-jubilee-to-tackle-the-covid-19-health-and-economic-crisis-2
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Poniższy rozdział skupia się na podejściach do zmniejszania nierówności na poziomie (sub)narodowym 
w różnych systemach dobrobytu, a tym samym stawia w centrum uwagi globalną Północ.  

ą
ś

Jednym ze sposobów zmniejszenia nierówności są modele państw opiekuńczych41 . Esping-Andersen 

wyróżnia trzy idealne systemy państw opiekuńczych na globalnej Północy: liberalny, konserwatywny 

i socjaldemokratyczny model opiekuńczy.42 Oferują one różne rodzaje i stopnie ochrony przed 

ryzykiem społecznym, ponieważ zapobiegają utowarowieniu różnych funkcji społecznych, takich jak 
praca, zabezpieczenie na starość, edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie i opieka. Różnią się one 
stopniem, w jakim pewne usługi publiczne są uznawane za prawa socjalne i dlatego nie powinny 
zależeć od zdolności płatniczej. Liberalny model polityki społecznej dominuje w krajach anglosaskich, 

takich jak USA, Wielka Brytania i Australia. Jest to system skupiający się na tych, którzy nie są w stanie 

zadbać o siebie finansowo w gospodarce rynkowej: chorych, osobach o specjalnych potrzebach, 
starszych, bezrobotnych. Wyraźnie nie jest to państwo opiekuńcze dla wszystkich, ale tylko dla tych, 
którzy tego potrzebują. W społeczeństwach rynkowych ludzie są odpowiedzialni za siebie i są 
wynagradzani zgodnie z ich wynikami rynkowymi. To "szczątkowe" państwo opiekuńcze stara się 
zapobiec sytuacji, w której osoby zdolne do pracy niesłusznie ubiegają się o świadczenia społeczne, co 
prowadzi do wysokich kosztów biurokratycznych i stygmatyzacji. Klasa średnia w tych krajach 
zazwyczaj podejmuje wysiłki, aby pozostać niezależną od świadczeń socjalnych. Dlatego pojawiają się 
prywatne rozwiązania, takie jak prywatne szkoły, prywatne emerytury i prywatne ubezpieczenia 

zdrowotne dla klasy średniej i osób o wysokich zarobkach. Konserwatywny system polityki społecznej 
dominuje w Europie kontynentalnej w krajach takich jak Niemcy, Austria i Francja. Historycznie jego 

początki sięgają ubezpieczeń zbiorowych, które powstały w grupach zawodowych, gdzie pewne ryzyko 

było wspólne (np. górnicy są regularnymi ofiarami wypadków górniczych, gospodarstwa rolne są 
ofiarami ekstremalnych zjawisk pogodowych). W konserwatywnych systemach opiekuńczych dostęp 
do dużej części świadczeń socjalnych jest zwykle związany z uczestnictwem w rynku pracy lub 
obywatelstwem, albo z jednym i drugim. W ten sposób powstaje państwo opiekuńcze, które 
funkcjonuje według zasad ubezpieczeniowych: Osoby ubezpieczone to "insiderzy", nieubezpieczeni to 
"outsiderzy". Do tych ostatnich należą migranci i wiele kobiet. Socjaldemokratyczny system polityki 

społecznej dominuje w Skandynawii (Szwecja, Dania, Norwegia i Finlandia). Gwarantuje on 

uniwersalne prawa społeczne i stara się zapewnić wszystkim dobrze rozwiniętą publiczną 
infrastrukturę społeczną, edukację, zdrowie, opiekę i przyzwoitej jakości mieszkania. Prowadzi to do 
(częściowej) dekomodyfikacji tych usług, tzn. uczęszczanie do szkoły nie jest towarem, za który trzeba 
płacić; mieszkania komunalne i socjalne są wspierane ze środków publicznych. Podstawowe zasady 
tego modelu to polityka pełnego zatrudnienia (wszyscy ludzie mają prawo do pracy) oraz prawo 

 
41

 Esping-Andersen, 1990. Opisane reżimy są modelami opisującymi typy idealne. W różnych krajach podejście do dobrobytu uległo 
znacznej zmianie, np. kilka krajów skandynawskich przyjęło ostatnio bardziej liberalną politykę. Niemniej jednak typologia jest nadal 
pomocna w rozróżnianiu różnych ścieżek i światopoglądów leżących u podstaw polityki dobrobytu różnych państw i ich związku z 
nierównościami. 
42

 Niniejszy rozdział powstał na podstawie Novy et al., 2020.  
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dostępu do usług i infrastruktury dobrej jakości dla wszystkich mieszkańców (także tych o wyższych 
dochodach). 

 

W poniższej tabeli podsumowano cechy charakterystyczne trzech rodzajów systemów polityki 
społecznej:  
 

 Liberalny system 

polityki społecznej 
Konserwatywny 

system polityki 

społecznej 

Socjaldemokratyczne 

systemy polityki 

społecznej 

Kraje Kraje anglosaskie Kraje Europy 

kontynentalnej 

Kraje skandynawskie 

Rozumienie państwa 
opiekuńczego 

Państwo opiekuńcze 
tylko dla 

potrzebujących 
ubogich; dobra jakość 
usług społecznych jest 
oferowana prywatnie 

Świadczenia społeczne 
związane z udziałem w 
rynku pracy i/lub 

obywatelstwem 

Państwo opiekuńcze 
zapewnia dobrej jakości 
usługi publiczne "dla 
wszystkich" 

Komodyfikacja Rynki zaopatrzenia 

emerytalnego, opieki, 

edukacji, 

mieszkalnictwa i 

zdrowia 

Dekomodyfikacja usług 
społecznych dla 
"insiderów" 

Dekomodyfikacja usług 
społecznych dla 
"wszystkich" 

 

Różne systemy dobrobytu mają różny wpływ na nierówności i powiązane wskaźniki dobrobytu 
społecznego. Ćwiczenie 2.1 pozwala uczestnikom zbadać wyniki społeczne krajów o różnych 
systemach dobrobytu.  

ś
Rozdział pierwszy pokazał, że nierówności zasobowe, życiowe i egzystencjalne są ściśle związane z 
emisją dwutlenku węgla. Innymi słowy: Nierówności to kwestia społeczna i ekologiczna. Podczas gdy 

tradycyjne typy państw opiekuńczych skupiały się (przy wszystkich swoich różnicach) na kwestiach 
społecznych, państwa opiekuńcze XXI wieku muszą dostarczyć nowych odpowiedzi integrujących 
równość z budżetami węglowymi. Dotychczasowe osiągnięcia społeczne systemów dobrobytu były 
budowane w oparciu o wykorzystanie niezrównoważonej części globalnego potencjału biologicznego, 
kosztem innych regionów świata i przyszłych pokoleń. Zwalczanie nierówności w czasach kryzysu 
klimatycznego oznacza, że równość należy osiągnąć bez naruszania limitów planety w zakresie 
sekwestracji węgla. Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia (porozumienie paryskie), emisja 
gazów cieplarnianych musi zostać zmniejszona o 45% do 2030 r. (w porównaniu z 2010 r.), a do 2050 
r. musi osiągnąć zerową wartość netto. To, jak zostanie wykorzystany pozostały budżet węglowy, jest 
kwestią równości. Istnieją modele naukowe dowodzące, że Ziemia może utrzymać zasoby 
wystarczające do zaspokojenia potrzeb 10 miliardów ludzi, jeśli nierówności zostaną drastycznie 
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zmniejszone.43 Czy powinno się pozwolić super bogatym na dalsze latanie po świecie? Czy ludziom 
żyjącym w ubóstwie i nędzy powinno się pozwolić na zwiększenie ich obecnie bardzo niskiego udziału 
w emisji? I w jaki sposób można by zapewnić dobry standard życia gospodarstwom domowym o 
niskich dochodach w Europie, jednocześnie ograniczając ich emisje? 

   

Aby rozwiązać kryzys klimatyczny, emisja dwutlenku węgla będzie droższa. Samo opodatkowanie 
zasobów ma jednak prawdopodobnie regresywne skutki społeczne, ponieważ szczególnie mocno 
obciąża budżety domowe osób o niskich dochodach. Dlatego społeczno-ekologiczne państwa 
dobrobytu wymagają pewnego rodzaju redystrybucyjnej ulgi, takiej jak roczna wypłata wyrównawcza 
dla grup o niższych dochodach.44 Pokazuje to, że zwalczanie nierówności w danym kraju i globalne 

nierówności węglowe są ze sobą powiązane. 
Chociaż środki monetarne, takie jak progresywne opodatkowanie dochodów, zasiłki dla bezrobotnych 
czy różne formy dotacji są ważne dla społeczno-ekologicznego państwa opiekuńczego, nie są one 
wystarczające do rozwiązania problemu nierówności, ponieważ biorą pod uwagę głównie jednostkę i 
jej dochody. W czasach kryzysu klimatycznego potrzebna jest głęboka zmiana perspektywy w zakresie 
równości: jakiego rodzaju infrastruktura i instytucje (które stanowią kontekst dla codziennego życia 
ludzi) umożliwiłyby wszystkim zaspokojenie potrzeb przy niskim zużyciu zasobów? Zapewniony w 
sposób zrównoważony transport publiczny oraz przystępny dostęp do zrównoważonej energii, wody, 
mieszkań, zdrowia, opieki i edukacji pomagają ograniczyć znaczenie pieniędzy i konsumpcji w 
zaspokajaniu potrzeb. Taka społeczno-ekologiczna infrastruktura obejmuje wiele z tego, na co 

jednostki nie mogą sobie pozwolić za pieniądze: Od zieleni na ulicy i bibliotek po publiczne baseny. 
Podejście do społeczno-ekologicznego państwa opiekuńczego poprzez infrastruktury ma pewne zalety 
w porównaniu ze środkami polityki społecznej opartymi wyłącznie na świadczeniach pieniężnych 
(które mogą skutecznie łagodzić potrzeby egzystencjalne i wzmacniać samostanowienie jednostki). 

Przystępne cenowo infrastruktury społeczno-ekologiczne mogą zapewnić bezpieczeństwo, 
zaoferować przestrzeń dla indywidualnego stylu życia, wzmocnić spójność społeczną i stworzyć 
struktury oszczędzające zasoby. W XXI wieku równość oznacza, że ekologiczny sposób życia nie jest 
ani przywilejem, ani oznaką posiadania zbyt mało, ale po prostu staje się rutyną, nową normą. Na 
przykład, jeśli funkcjonuje lokalna podaż, życie codzienne może być zorganizowane bez posiadania 
samochodu - co jest już dziś możliwe w gęsto zabudowanych dzielnicach. Na obrzeżach i na obszarach 
wiejskich nadal potrzebne są inwestycje publiczne w infrastrukturę społeczno-ekologiczną, aby 
umożliwić nowe praktyki codzienne. Jeśli istnieją dogodne połączenia kolejowe dla osób 
dojeżdżających do pracy, można zrezygnować z dojazdów samochodem i wykształcić nowe rutyny, 
które mają zrównoważony wpływ. Ostatecznie, kwestią demokratycznej deliberacji jest to, jaki poziom 
ochrony socjalnej powinien być zapewniony dla wszystkich w świetle skończonego budżetu na emisję 
dwutlenku węgla. Jednak dane wyraźnie pokazują, że zmniejszenie nierówności jest niezbędne, jeśli 
wszyscy ludzie mają mieć wystarczająco dużo zasobów, aby móc dobrze żyć w czasach celów 
klimatycznych. 

  

 
43

 Millward-Hopkins et al., 2020 

44
 Innym sposobem uniknięcia skutków regresywnych jest wprowadzenie progresywnych podatków ekologicznych, w których konsumpcja 

podstawowa jest opodatkowana w mniejszym stopniu niż konsumpcja nadmierna (np. opłata za częste loty). 



 

 

 

20 

 

Nierówność węglowa opisuje nierówną odpowiedzialność za spowodowanie kryzysu klimatycznego 
poprzez porównanie wkładu emisji gazów cieplarnianych (GHG) różnych osób, klas, grup społecznych 
lub krajów, w jednym punkcie lub skumulowanych w czasie.  

Klasa (Społeczna) "odnosi się do podziałów w społeczeństwie opartych na statusie ekonomicznym i 
społecznym. Ludzie należący do tej samej klasy społecznej zazwyczaj mają podobny poziom 
zamożności, osiągnięć edukacyjnych, rodzaj pracy i dochodów."45 

Nierówność egzystencjalna to "nierówny przydział cech przyrodzonych człowieka, tj. autonomia, 
godność, stopień wolności oraz prawo do szacunku i samorozwoju". 46 Odnosi się do codziennej 
reprodukcji dyskryminacji i stygmatyzacji, takich jak rasizm, seksizm czy ableizm (między innymi), które 

uciskają wyżej wymienione zdolności w oparciu o przypisaną przynależność do grupy. 

Globalne Południe i Północ to dwa terminy opisujące względne pozycje siły w globalnym systemie 
ekonomicznym. Jest to termin polityczno-ekonomiczny, który podkreśla historyczną spuściznę 
dominacji i przewagi krajów kolonizujących nad krajami (dawniej) skolonizowanymi i nie może być 
rozumiany jako termin geograficzny (tzn. Australia jako kraj półkuli południowej jest częścią Globalnej 
Północy).  

Intersekcjonalność opisuje złożone wzorce dyskryminacji i przywilejów dla jednostki lub grupy, 
wynikające z ich wzajemnie powiązanych przynależności do grup społecznych, takich jak płeć, rasa, 
klasa, wiek lub zdolność (odnosząc się do obrazu przecięcia). Na przykład zamożna kobieta kolorowa 
spotyka się z dyskryminacją jako kobieta i jako osoba kolorowa oraz jest konfrontowana ze 
specyficznymi wzorcami opresji skierowanymi do kobiet kolorowych. Jednocześnie osoba ta może 
otrzymywać przywileje wynikające z jej pozycji klasowej w sensie ekonomicznym. Termin ten został 
wprowadzony przez badaczkę prawa Kimberlé Crenshaw w latach 80. 

Nierówność zasobowa oznacza "dostarczanie aktorom ludzkim nierównych zasobów do działania".47 

Opisuje nierówny podział zasobów pieniężnych (dochodów i bogactwa), fizycznych i społeczno-

kulturowych. 

Nierówności witalne to "nierówne szanse życiowe organizmów ludzkich. Bada się to poprzez ocenę 
współczynników umieralności, oczekiwanej długości życia, oczekiwanej długości zdrowia 
(oczekiwanych lat życia bez poważnej choroby) oraz kilku innych wskaźników zdrowia dzieci, jak waga 
urodzeniowa i wzrost ciała do określonego wieku." 48 

 

  

 
45

 Thompson, 2016 https://revisesociology.com/2016/08/04/social-class-definition-introduction/  

46
 Therborn, 2013, s. 49 

47
 Therborn, 2013, s. 49 

48
 Therborn, 2013, s. 49 
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Ćwiczenie Szybkie randki o nierówności  

Ogólny zarys Uczestnicy dyskutują o związku różnych tematów z nierównościami  

Cele Nawiązanie kontaktu i zdobycie wiedzy na temat złożoności tematu  

Materiały Zegarek lub telefon do zatrzymania czasu  

Czas 10 - 20 minut 

Wielkość grupy Sprawdza się w przypadku wszystkich wielkości grup 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

1. Poproś wszystkich, aby chodzili po sali i zatrzymywali się i łączyli w pary, gdy tylko 
usłyszą sygnał (np. alarm telefonu). 

2. Daj parom dwie minuty na to, by najpierw szybko się sobie przedstawiły, a 

następnie przedyskutowały, w jaki sposób określone słowo wiąże się z 
nierównością. Słowa, spośród których możesz wybrać to: poczucie własnej 
wartości, różnorodność, dobrostan dzieci, nadużywanie narkotyków, edukacja, 
zmiany klimatyczne, uwięzienie, zdrowie psychiczne, otyłość, zdrowie fizyczne i 
nastoletnie ciąże. Powiedz, że każda osoba powinna mieć jedną minutę czasu na 
wypowiedź, a po upływie minuty dasz im sygnał. 

3. Po 2 minutach zasygnalizuj koniec tej rundy, a następnie powtórz kolejne rundy, 
w sumie od 3 do 5 razy.  

Debriefing i 

ocena 

Daj uczestnikom znać, że tematy te zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszej 
części warsztatu. 

Wskazówki dla 

trenerów 

Można puścić muzykę dla uczestników, aby poruszali tak jak im się podoba między 
dyskusjami w parach.  

  



 

 

 

24 

 

ś

Ćwiczenie Korytarz równości  

Ogólny zarys Uczestnicy dyskutują o korytarzu tego, czego każdy potrzebuje do dobrego życia i jakie są 
maksymalne dopuszczalne granice nierówności. 

Cele ● Zastanowienie się, co byłoby akceptowalnym "korytarzem równości"  
● Refleksja nad związkami między nierównościami, deprywacją i bogactwem  

Materiały - 

Czas 45 min  

Wielkość grupy 5-25 uczestników 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Omówienie korytarza równości 
Grupa zostaje podzielona na dwie części z różnymi zadaniami (25 min)  
  

Grupa A: (minimalny pułap) - omówienie: 

Co jest potrzebne każdemu do dobrego życia? Co jest niewymierne w pieniądzu? Jak 
wymagania minimalne wiążą się z górnymi granicami? 

 

Grupa B: (maksymalny pułap) - omówienie: 

Kiedy bogactwo materialne i niematerialne zaczynają być problemem demokratycznym, 
ekologicznym lub społecznym? Czy można uzgodnić jakiś próg? Jeśli nie, to jakie są 
kryteria?  

Debriefing i 

ocena 

Sesja plenarna: (20 min)  

Grupy prezentują swoje perspektywy. 
Dyskusja w ramach debriefingu: 

- Jak powiązane są ze sobą pułap minimalny i maksymalny?  
- Jaka jest w tym rola władzy i demokracji?  

Wskazówki dla 

trenerów 

Powyżej wielkości grupy 12 osób, można przydzielić 2 podgrupy dla każdego zadania.  
Nie ma "właściwego" rozwiązania, co jest akceptowalnym korytarzem równości. Celem 
jest otwarcie myśli o powiązaniach praw minimalnych i maksymalnych, dlatego kluczowe 
jest skupienie się na zasadach, które pojawiają się w dyskusji.  
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Ćwiczenie Oszacowanie własnej roli w dystrybucji dochodów i śladu węglowego 

Ogólny zarys Uczestnicy korzystają z dwóch narzędzi internetowych, aby oszacować swoją rolę w 
dystrybucji dochodów i swój ślad węglowy. W dalszej kolejności omawiają swoje wnioski i 
to, co łączy oba wyniki.  

Cele ● Zrozumienie roli danej osoby z zakresie dystrybucji dochodów w swoim kraju, w 

Europie i na świecie 

● Uświadomienie sobie stopnia własnej emisji dwutlenku węgla i poznanie 
możliwości jej redukcji 

● Zrozumienie, w jaki sposób dochody i emisja dwutlenku węgla są ze sobą 
powiązane 

Materiały  Laptopy lub smartfony  

Czas 30 minut 

Wielkość grupy Sprawdza się w przypadku wszystkich wielkości grup 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

1. Poproś uczestników o otwarcie strony https://wid.world/simulator/ i 

oszacowanie za pomocą tego narzędzia, gdzie w podziale dochodów znajdują się 
w porównaniu z mieszkańcami swojego kraju, Europy i świata. 

2. Poproś uczestników o otwarcie strony 

https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint i 

obliczenie swojego śladu węglowego.    

Debriefing i 

ocena 

Poproś uczestników o podzielenie się z grupą tym, co ich zaskoczyło i czego się nauczyli. 
Następnie zapytaj ich, gdzie widzą związek między nierównościami dochodowymi a 
nierównościami węglowymi.  
W celu omówienia ćwiczenia przeczytaj rozdział 1.3 "Nierówności w zasobach". 

  

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Ćwiczenie Świadomy spacer po nierównościach 

Ogólny zarys Uczestnicy wychodzą poza salę warsztatową/własny dom, aby dostrzec i zastanowić się 
nad tym, jak nierówności przejawiają się w ich otoczeniu 

Cele ● Wyostrzenie spojrzenia na widoczne i niewidoczne nierówności poprzez 
świadomą eksplorację i otwartą dyskusję   

Materiały Długopisy i kartki 

Czas 45-60 minut 

Wielkość grupy Sprawdza się w przypadku wszystkich wielkości grup 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

1. Poproś uczestników, aby indywidualnie (lub w parach) odbyli świadomy spacer w 
celu zastanowienia się nad nierównościami w ich najbliższym otoczeniu. Wybierz 
3-4 z poniższych pytań, które poprowadzą ich przez refleksję i poproś o ich 
zanotowanie: 

- Gdzie można dostrzec nierówności? 

- Dla kogo budowane jest otoczenie, które obserwujesz?  

- Kogo brakuje, komu trudno jest funkcjonować w tym otoczeniu?  
- Jaką rolę odgrywają pieniądze?  
- Gdzie można zauważyć nierówności węglowe?  
- Kto mógł zdecydować i zaprojektować, jak wygląda to miejsce?  
- Gdzie wokół ciebie może być nierówność, której nie widzisz? 

2. Daj im (co najmniej) 20 minut czasu na indywidualny spacer i refleksję i powiedz 
im, do kiedy powinni wrócić do sali.  

3. Na forum lub w małych grupach poproś uczestników o podzielenie się 
"momentami olśnienia", które przeżyli podczas spaceru i przedyskutuj je (20-30 

minut). 

Debriefing i 

ocena 

Na potrzeby debriefingu przeczytaj rozdział 1.6 "Czynniki powodujące nierówności". Kilka 
opcjonalnych pomysłów na pogłębione rozmowy:  

- Co percepcja obserwatora mówi o nim samym? O jej rozumieniu nierówności? 

- Dlaczego niektórzy ludzie nie dostrzegali nierówności tam, gdzie inni je 
dostrzegali?  

- Zaproponuj dodatkowe sugestie dotyczące nierówności, które mogą nie być 
widoczne w naszym otoczeniu lub których możemy nie dostrzegać.  

Wskazówki dla 

trenerów 

Popularnym działaniem, które wykorzystuje przestrzeń fizyczną do nauki o przywilejach i 
nierównościach, jest tzw. "spacer po przywilejach". Jedną z wersji można znaleźć poniżej. 
Metoda ta musi być stosowana z ostrożnością i nie powinna być stosowana we wszystkich 
kontekstach, ponieważ może wywoływać skrajne emocje wśród osób spotykających się z 
formami dyskryminacji https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/  
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Ćwiczenie Nierówności - czyli co? Analiza dobrobytu społecznego  

Ogólny zarys Uczestnicy w małych grupach analizują związek dobrobytu społecznego i nierówności.  

Cele ● Zrozumienie, w jaki sposób systemy polityki społecznej są powiązane z 
nierównościami i różnymi wskaźnikami dobrobytu społecznego 

Materiały Wydruki grafik przedstawiających różne skutki nierówności 

Czas 25 - 35 minut 

Wielkość grupy Sprawdza się w przypadku wszystkich wielkości grup 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

1. Poproś uczestników o stworzenie małych grup składających się z 3 do 4 osób i 
niech każda grupa wybierze jeden lub dwa z następujących tematów: Dobrostan 
dzieci, nadużywanie narkotyków, edukacja, więzienie, zdrowie psychiczne, 
otyłość, zdrowie fizyczne, nastoletnie ciąże. 

2. Poproś grupę o przeanalizowanie danych liczbowych i opisanie, jak w danym 
kontekście przedstawiają się trzy grupy krajów? (Która grupa krajów pokazuje 
najwyższy, a która najniższy poziom nierówności? Jak grupy krajów wypadają na 
wskaźniku wykresu)? Grupy krajów są następujące: Kraje A: Szwecja, Dania, 
Norwegia, Finlandia; Kraje B: Niemcy, Austria, Francja; Kraje C: USA, Wielka 

Brytania, Australia. 

3. W czasie pracy pomagaj grupom w razie pytań. 
4. Poproś kilka grup o przedstawienie wyników swojej analizy całej grupie i 

wizualizację wyników dla grup krajów A, B i C na tablicy. 
5. Następnie zapytaj o wspólny mianownik państw w ramach jednej grupy. 

Debriefing i 

ocena 

W ramach podsumowania ćwiczenia przeczytaj rozdział 2.1 "Jak tradycyjne systemy 
dobrobytu radzą sobie z nierównościami". Powiedz uczestnikom, że grupy krajów zostały 
utworzone zgodnie z ich systemami polityki społecznej. Przedstaw systemy polityki 
społecznej i zakończ podkreślając, że różne systemy dobrobytu prowadzą do różnych 
poziomów nierówności, co wiąże się z różnymi efektami dobrobytu społecznego, które 
były analizowane.  

Wskazówki dla 

trenerów 

Dobrze łączy się z ćwiczeniem Inequality Speed-Dating.  

Zamiast pracy z wydrukami uczestnicy mogą pracować z grafiką również online: 
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level  

Wyzwania, które mogą się pojawić:  Jeśli uczestnicy nie są przyzwyczajeni do 
interpretowania wykresów, które mogą stanowić dla nich wyzwanie. Jeśli uważasz, że tak 
jest w przypadku kilku uczestników grupy, najpierw zapoznaj ich z tym poprzez analizę 
jednego wykresu dla całej grupy. W przeciwnym razie przejdź przez salę i odpowiadaj na 
pytania/pomagaj w razie potrzeby.  

  

https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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Ćwiczenie Zwalczanie nierówności w czasach kryzysu klimatycznego 

Ogólny zarys Uczestnicy dyskutują o wpływie różnych działań na nierówności w czasach kryzysu 
klimatycznego.  

Cele ● Uczestnicy rozumieją, że różne środki wynikają z różnych podjeść do nierówności. 
● Uczestnicy mają poczucie mnogości konsekwencji społecznych i środowiskowych, 

które mogą wynikać z różnych działań. 
● Uczestnicy uzyskują wgląd w to, jak dobrze różne sposoby zwalczania nierówności 

są dostosowane do zmniejszania nierówności bez nadmiernego wykorzystywania 

biokompetencji. 

Materiały Kartki z działaniami i krótkimi wyjaśnieniami (potnij je w rzędach, ponieważ każda grupa 
ma przeanalizować dwa działania (jeden rząd)) Pamiętaj, aby nie przecinać działań na dwie 
części ze względu na przerwy między stronami!  

Czas 80 min 

Wielkość grupy 12-25 uczestników 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Wprowadzenie (5 min) 

Przedstaw, korzystając z rozdziału 2.2. "Zwalczanie nierówności w czasach kryzysu 
klimatycznego", trzy różne kategorie podejść do zwalczania nierówności: 
-> Podatki lub opłaty są formą dochodów dla rządu, które mogą być wykorzystane do 
redystrybucji zasobów, jak również do zwiększenia kosztów szkodliwych społecznie 
działań.  
-> Świadczenia pieniężne, takie jak zasiłki dla bezrobotnych czy różne formy dotacji, 
skupiają się głównie na jednostce i jej dochodach i mogą skutecznie łagodzić potrzeby 
egzystencjalne i wzmacniać samostanowienie jednostki. 
-> Infrastruktura społeczno-ekologiczna umożliwia ludziom zaspokojenie ich potrzeb przy 
niskim zużyciu zasobów. 
 

Faza grupowa (45 min)  

Każda grupa wybiera jedną z pięciu par środków. Zapisują dwie miary na flipcharcie i 
analizują je w czterech sekwencjach burzy mózgów, używając różnych kolorów. Poleć im, 
aby podczas burzy mózgów na pytania od b do d pomyśleli o wszystkich możliwych 
odpowiedziach. 

 

a) Do której z trzech kategorii (podatki/opłaty, świadczenia pieniężne, infrastruktura 
społeczno-ekologiczna) należą dane środki? (3 min) 

b) Jak proponowane działanie może wpłynąć na nierówności? (kolor czerwony) (15 
min) 

c) Jaki może być jego wpływ na klimat? (kolor zielony) (15 min) 
d) Jak skuteczny jest ten środek w zwalczaniu zarówno: nierówności jak i emisji 

dwutlenku węgla? (kolor czarny) (15 min) 
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Debriefing i 

ocena 

Plenarne zbieranie plonów: (30 min) 

Każda grupa ma 5 minut na przedstawienie wyników. Powinny one skupić się na 
kluczowych wnioskach (20 min). 

Następnie cała grupa dyskutuje, które z nich jest/były najbardziej efektywnym 
środkiem/środkami w kategoriach społeczno-ekologicznych. (10 min). 

Wskazówki dla 

trenerów 

Wyzwania, które mogą się pojawić: 
Jeśli grupy są przytłoczone zadaniem, pomóż im w burzy mózgów dojść do nowych 
pomysłów.  
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Tytuł działania Oszacowanie własnej pozycji w odniesieniu do dystrybucji dochodów i śladu 
węglowego 

Cele ● Zrozumienie, jakie miejsce znajmuje w odniesieniu do wkładu do dochodu swoim 

kraju, w Europie i na świecie 

● Zrozumienie własnych emisji dwutlenku węgla i możliwości ich redukcji 
● Zrozumienie, w jaki sposób dochody i emisja dwutlenku węgla są ze sobą 

powiązane 

Czas 30 minut 

Instrukcje 

 

1. Otwórz stronę https://wid.world/simulator/ i korzystając z tego narzędzia 
oszacuj, gdzie w podziale dochodów znajdujesz się w porównaniu z mieszkańcami 
Twojego kraju, całej Europy i świata. 

2. Następnie otwórz stronę https://you.climatepartner.com/en/carbon-

calculator/choose-footprint i oblicz swój ślad węglowy.    

Debriefing Pytania do refleksji:  

Co cię zaskoczyło? Czego się nauczyłeś? 

Jak myślisz, jaki jest związek między nierównością dochodów a nierównością węgla? 

Przycisk: Chcesz wiedzieć więcej? (Prowadzi do informacji poniżej) 
 

Dochody i emisje są silnie powiązane 

W 2020 r. najbogatszy 1% ludności świata emitował ponad dwukrotnie więcej dwutlenku 
węgla niż najbiedniejsze 50% ludności łącznie. Osiągnięcie celu klimatycznego 
Porozumienia Paryskiego w wysokości 1,5°C wymaga ograniczenia emisji do poziomu 

około 2-2,5 tCO2e na osobę do 2030 r., co oznacza, że najbogatszy 1% musiałby zmniejszyć 
swoje obecne emisje na osobę co najmniej 30-krotnie, a najbogatsze 10% - 10-krotnie, 

podczas gdy emisje na osobę najbiedniejszych 50% mogłyby nadal wzrosnąć średnio 
trzykrotnie49. 

 
49

 Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, 2020 

https://wid.world/simulator/
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
https://you.climatepartner.com/en/carbon-calculator/choose-footprint
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Ć
Tytuł działania #ShowInequality 

Cele ● Wyostrzenie spojrzenia na widoczne i niewidoczne nierówności poprzez 
eksplorację swojego otoczenia i podjęcie świadomego kroku w kierunku 

sprawienia, że będą one zauważone. 

Czas 30 minut 

Instrukcje 

 

Uczestnicy są zaproszeni do zbadania i pokazania nierówności w swoim otoczeniu poprzez 
spacer, robienie zdjęć i zamieszczanie ich w mediach społecznościowych. Zachęca się ich 
do odwołania do odpowiednich instytucji, członków społeczności lub indywidualnych 

decydentów, aby uczyć się wyrażania własnych obaw.  
Pytania do refleksji:  

- Gdzie można dostrzec nierówności?  
- Dla kogo zbudowane jest otoczenie, które badasz?  

- Kogo brakuje? Komu trudno jest w nim funkcjonować?  
- Jaką rolę odgrywają pieniądze?  
- Kto mógł zdecydować i zaprojektować, jak wygląda to miejsce?  
- Gdzie wokół ciebie może być nierówność, której nie widzisz? 

Uczestnicy mogą używać niektórych z poniższych hashtagów oraz tworzyć własne: 

 #ShowInequality #NotMyEquality #Unequal #InequalityIsReal  
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ą ń
Jakie są różne szkoły myśli ekonomicznej?  

Szkoły myśli ekonomicznej, lub po prostu szkoły ekonomiczne, to grupy idei, które wskazują, jak działa 
lub powinna działać gospodarka. Poszczególne szkoły (nie mówimy tu o szkołach w sensie kolegiów, 
instytutów czy uniwersytetów, ale jako o podejściu ekonomicznym) były zwykle nazwane od 
najwybitniejszego ideologa (ideologów), który ukształtował ich podstawy, a później zgromadził 
zarówno zwolenników, jak i krytyków.  

Od czasu powstania ekonomii powstało wiele różnego rodzaju szkół ekonomicznych. Niewątpliwie 

szkoły ekonomiczne ulegają ciągłym zmianom i ewolucji. Jednak powszechnie jako główne szkoły 
ekonomiczne wymienia się: szkołę merkantylistyczną, fizjokrację, szkołę klasyczną, szkołę 
neoklasyczną, marksizm, szkołę austriacką, keynesizm, monetaryzm, ekonomię instytucjonalną 

i neoliberalizm. 

Obok tych głównych szkół ekonomicznych istnieje wiele innych o mniejszej liczebności zwolenników i 
zasięgu. Jednocześnie niektóre szkoły ekonomiczne dały początek innym. Szkoły równoległe powstały 
na fundamentach poprzednich z różnicami w niektórych aspektach, i tak na przykład jak będziemy 
mogli się przekonać marksizm buduje na szkole klasycznej. 

Która szkoła ekonomiczna jest lepsza? 

Choć prawdą jest, że niektóre szkoły ekonomiczne z czasem stały się przestarzałe lub niekompletne, 
nie ma lepszych lub gorszych szkół ekonomicznych. Ostatecznie powinowactwo z jakąś szkołą 
ekonomiczną zależy zasadniczo od poglądów jej autora.  Ekonomista nie jest lepszy czy gorszy dlatego, 
że należy do określonej szkoły ekonomicznej. Niektóre szkoły kładą nacisk na instytucje, niektóre na 
politykę monetarną lub fiskalną, niektóre na wzrost gospodarczy, nierówności i tak dalej. Niektóre 
szkoły mają wyraźny komponent ideologiczny. To znaczy, że preferują jeden typ społeczeństwa od 

drugiego. Najważniejszą rzeczą jest zawsze zachęcanie do debaty pomiędzy nurtami myślowymi w 
sposób uargumentowany i uzasadniony.  

W jaki sposób niniejszy artykuł podchodzi do badania szkół ekonomicznych? 

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie tych teorii, które przetrwały próbę czasu i które 
stanowią źródło informacji o obecnych wydarzeniach i polityce gospodarczej. Nie sposób pisać o 
zagadnieniach myśli ekonomicznej bez przedstawienia głównych ekonomistów przeszłości, czyli 
Adama Smitha, Davida Ricardo, Karola Marksa i J.M. Keynesa. Celem artykułu jest zbadanie pewnych 
ogólnych założeń ich teorii, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji dotyczących pracy jako 
centralnej osi prowadzenia analizy. Artykuł porusza również kwestie neoklasyków, monetarystów, 
instytucjonalistów i nowych szkół myśli ekonomicznych – z perspektywy ich głównych propagatorów. 

Każda szkoła jest przedstawiana w historycznym kontekście jej powstania i analizowana według 
kryteriów logicznych, a nie ideologicznych. Z pedagogicznego punktu widzenia jest to znacznie 

ciekawsze, a jednocześnie umożliwia głębsze zrozumienie danej szkoły dzięki zastosowaniu podejścia 
logiczno-historycznego. 
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Dlaczego skupiamy się na pracy? 

Praca jest jednym z najważniejszych tematów poruszanych w teoriach ekonomicznych. Nie mniej 

ważne jest to, że dochód z pracy jest głównym źródłem dochodów indywidualnych od czasów 
rewolucji przemysłowej.  

W ciągu ostatnich dziesięcioleci rynki pracy ulegały jednak zmianom. Udział kobiet w sile roboczej 

zwiększył się w niespotykanym dotąd stopniu, zmieniły się technologie, jak i podział dochodów, 
a warunki pracy wydają się zmierzać w kierunku większej niepewności i złych warunków zatrudnienia. 
Aby zrozumieć dzisiejszą dynamikę pracy, niniejszy artykuł przyjmuje perspektywę historyczną, która 
pomaga nam zrozumieć ewolucję koncepcji pracy i jej wartości. Przedmiotowe rozważania rozpoczną 
się już od pierwszych uczonych, którzy rozpoczęli dyskusję na ten temat. 

Dlaczego ważne jest poznanie (starych) szkół myśli ekonomicznej? 

Chociaż współczesne teorie ekonomiczne są tymi, które rządzą obecnym systemem ekonomicznym, a 
więc i naszym życiem, nie pojawiły się one znikąd. Ogólnie rzecz biorąc, nowe teorie ekonomiczne 
stanowiły rozwinięcie dotychczas istniejących teorii lub próbę lepszej odpowiedzi na uporczywe 

niepowodzenia poprzedniej teorii, która po prostu mogła stać się przestarzała. Rzecz w tym, że teoria 
ekonomiczna nie ma innego "terenu do testowania" swoich racji niż rzeczywistość. Dlatego 

w dziedzinie ekonomii nie ma lepszego sposobu na zrozumienie teraźniejszości niż spojrzenie 

w przeszłość, co daje pełną i dokładniejszą perspektywę na obecne sprawy gospodarcze, a 
jednocześnie przygotowuje na konfrontację z rzeczywistością w przyszłości. Takie podejście w 
ostatecznym rozrachunku nie tylko pobudza zainteresowanie do dalszego zgłębiania tematu i jego 
historycznego rozwoju, ale także zapewnia czytelnikowi niezbędne zaplecze do zajmowania się 
bardziej zaawansowanymi bieżącymi wydarzeniami w ekonomii.  

 

 

 

Pierwsza szybka gra: dowiedz się, kim są ci faceci?  
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Geneza ekonomii jako nauki związana jest z rozwojem nowej formy organizacji społecznej - 

kapitalizmu, systemu rozwiązującego kwestię organizacji produkcji i dystrybucji poprzez rozbudowane 
funkcjonowanie rynków. Rynki są więc epicentrum kapitalizmu, gdyż obejmują działanie całej 
gospodarki.  

Kapitalizm powstał w wyniku długiego i powolnego procesu, który rozpoczął się w Europie Zachodniej 
w XVI wieku i nabrał tempa wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej w połowie lub pod koniec XVIII 
wieku. Nie oznacza to, że ustrój kapitalistyczny zastąpił feudalizm dlatego, że grupa "natchnionych" 
jednostek znalazła klucz do wynalezienia automatycznego krosna, maszyny parowej i wytopu żelaza. 
Przeciwnie, to właśnie połączenie trzech nowatorskich zjawisk: uniwersalizacji wymiany, 

wyraźniejszego podziału pracy oraz pojawienia się licznych i znaczących osiągnięć technicznych 
pozwoliło kapitalizmowi zacząć dominować. Tak argumentował Adam Smith w książce Bogactwo 
narodów (1776), w której stworzył podstawy ekonomicznego systemu teoretycznego, dzięki któremu 
jest znany jako ojciec nowoczesnej ekonomii.  

W rzeczywistości to właśnie pierwszy z tych trzech współistniejących elementów, wymiana, jest 
według Smitha centralnym (naturalnym) elementem obecnym w ludzkim DNA i staje się motorem 

napędzającym cały proces przemian społecznych; dwa pozostałe pojawiają się jako konsekwencja jego 
rozwoju. Uznając wymianę na rynku za główną oś działalności gospodarczej, konieczne stało się 
odkrycie źródła, które determinowało proporcje wymiany oraz okoliczności, które mogły 
sprowokować pozornie nieregularną ewolucję cen towarów. Odpowiedź znaleziono w podstawowym 
pojęciu wartości, którego źródłem i miarą, według Smitha, była praca:  

"Praca zatem jest prawdziwą miarą wartości wymiennej wszelkiego rodzaju dóbr" (Smith, 1958, s. 31). 

Różnice w traktowaniu pracy jako źródła wartości, pojawiające się zarówno w odczytach Smitha czy 
Ricardo i oczywiście w odczytach Marksa, wszystkich określanych "klasyków",  
stanowią oś wokół której niniejszy artykuł organizuje swoją analizę szkół myśli ekonomicznej. Jeśli 
centralną cnotą kapitalizmu jest przekształcanie wszystkich zasobów produkcyjnych w dobra, to 
zasoby te, takie jak kapitał, ziemia i praca, stanowią na rynku czynniki stymulujące produkcję. 
Oznaczało to, że praca, w ramach nowego systemu płacowego, również została przekształcona w 
towar. Naturalne było więc, że zaczęły pojawiać się pytania o wartość i cenę pracy, o jej wykorzystanie 
i warunki, w jakich lepiej może przyczyniać się do tworzenia bogactwa, a także o sposób jego 
dystrybucji. Wszystkie te kwestie nie były łatwe do pogodzenia, zwłaszcza dla rozkwitającej nauki 
ekonomicznej, która rozwijała się w kontekście nowego typu konfliktu społecznego 
charakteryzującego się zarówno potencjałem, jak i udziałem klas społecznych obiektywnie 
określonych przez ich pozycję w procesie produkcji.  

Analiza pracy jako punktu wyjścia w różnych szkołach myśli ekonomicznej jest podporządkowana 
ogólnym kontekstom historycznym i warunkom, na których szkoły te opierają się swoje teorie. Po 
zapoznaniu się ze szkołą klasyczną (Smith, Ricardo i Marks), przedstawiona zostanie szkoła 
neoklasyczna, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między poglądami Alfreda Marshalla a 
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marginalistami. Następnie zostaną przeanalizowane poglądy krytyków szkoły neoklasycznej, nowe 
propozycje Keynesa, a później w części Nowe szkoły, zostaną zbadane różne nurty, które wywodzą się 
z głównych szkół. Artykuł zakończy się wnioskami dotyczącymi obecnie dominujących nurtów 

i ideologii oraz tego, jak wpływają one na dzisiejsze struktury pracy.  

 

Tło historyczne 

Bogactwo narodów (1776) to książka, która uczyniła Smitha sławnym i dzięki której zyskał miano ojca 
ekonomii. Treść tej książki była prawdziwie rewolucyjna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że została ona 
napisana w okresie, w którym feudalizm był jeszcze powszechny, a także dość silny, a część gospodarki 
zorganizowana według mechanizmu rynkowego była niezwykle mała, choć szybko rosnąca. W zasadzie 
wkład Smitha jest umiejscawiany właśnie w końcowym etapie przejścia od społeczeństwa 
średniowiecznego i feudalnego do nowoczesnego i kapitalistycznego. Dokładniej rzecz ujmując, 
utożsamia się go zwykle z końcem XVIII wieku, a jeśli chodzi o Anglię (a w dalszej kolejności Szkocję), z 
początkiem rewolucji przemysłowej. 

Na poziomie procesów produkcyjnych to właśnie produkcja wytwórcza dała impuls do konsolidacji 
dwóch klas społecznych charakterystycznych dla nowoczesnego społeczeństwa: kapitalistów 
przemysłowych z jednej strony i proletariatu przemysłowego z drugiej. Niemniej jednak, mimo w pełni 
nowoczesnych cech (takich jak nowe sposoby produkcji przy rozdrobnieniu i specjalizacji pracy), 

produkcja przemysłowa, której świadkiem był Smith, która niedawno się rozpoczęła, była daleka od 
dojrzałości.  

Kategoryczne zerwanie z teorią umowy społecznej, którego dokonał Smith w obronie rodzącego się 
systemu kapitalistycznego, należy uznać przede wszystkim za reakcję i krytykę tradycyjnych, 
średniowiecznych, feudalnych i absolutystycznych systemów, które rządziły do tego czasu. Prace 

Smitha, dążące do odkrycia praw rządzących nowoczesnym społeczeństwem, zdecydowanie odcięły 
się od tradycji scholastycznej, zasadniczo przesiąkniętej teologią. Jednocześnie myśl Smitha odrzucała 
niektóre z głównych propozycji dwóch prądów ekonomicznych, które pochodzą z bezpośrednio 
poprzedzających je wieków i które również należą do nowoczesności: Merkantylizmu i szkoły 
fizjokratycznej. Innymi słowy, poza przynależnością klasową Smitha, apologia społeczeństwa 
nowoczesnego może być interpretowana jako wynik odrzucenia przez nie hegemonicznych tradycji 

tamtych czasów. 

Pierwszym wielkim pytaniem, jakie postawił sobie Smith, było odkrycie mechanizmu, dzięki któremu 
system społeczny tego typu, jak przedstawiony powyżej, mógłby funkcjonować w czasie i pozostać 
stabilny. W następnym rozdziale poruszymy niektóre z idei i "praw ekonomicznych", których Smith 
używał jako argumentów w obronie nowego systemu społecznego z "naukowej" perspektywy. 
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Niewidzialna ręka 

Wprowadzając pojęcie praw ekonomicznych i ich działania, Smith nadał ekonomii podstawy naukowe. 
Z tego powodu nazywany jest ojcem założycielem współczesnej ekonomii. Smith dowodził, że fakt, iż 
system kapitalistyczny, nie będąc regulowany przez tradycyjne zasady i normy, czyli przez feudalne 
regulacje i ograniczenia, nie prowadzi do ogólnej dezorganizacji, lecz przeciwnie, kapitalizm rządzi się 
zespołem praw, które zapewniają materialną reprodukcję społeczeństwa, a ponadto jego postęp. 
Prawa te mają jednak szczególny charakter.  

Po pierwsze, Smith zdecydowanie odrzucił wszelkie bezpośrednie powiązania między prawami 
ekonomicznymi a prawami boskimi. Według Smitha prawa ekonomiczne odnoszą się do czysto 
ludzkich zjawisk, a dokładniej do ludzkiego interesu. Smith argumentuje, że interes własny, motyw 
społecznie nieakceptowalny, daje początek spójności społecznej i wzrostowi gospodarczemu, poprzez 
złożone interakcje społeczne.1 Jeśli pewien sposób działania jest bardziej opłacalny lub 
satysfakcjonujący to takie zachowanie i jego rezultaty są tymi, które zostaną narzucone jako ogólne 

prawa ekonomiczne. Smith określił to spontaniczne działanie obiektywnych praw, które kierują 
ludzkim działaniem w sposób zgodny z interesami społeczeństwa jako całości, jako niewidzialną rękę.2 

Podczas gdy można by się spodziewać, że interes własny doprowadzi do chaosu w społeczeństwie, 
Smith zamiast tego argumentuje, że społeczeństwo nie upada dzięki konkurencji. Kiedy każdy członek 
społeczeństwa stara się służyć własnemu interesowi, nie zważając na koszty społeczne, jego interes 
konfrontuje się z interesami innych, podobnie zmotywowanych jednostek. Jeśli na przykład producent 
pobiera zbyt wysoką cenę, to można się spodziewać, że nabywcy zwrócą się do innych producentów. 
Jeśli producent zaniża wynagrodzenie swoim pracownikom, to pracownicy będą szukać zatrudnienia 
gdzie indziej. 

Ponadto system ten opiera się przede wszystkim na zdecentralizowanych decyzjach licznych jednostek 
bez pośrednictwa jakiejkolwiek centralnej agencji koordynującej, a jedynie pod koordynacją 
mechanizmów rynkowych, które rozwiązują problem produkcji. Na przykład, jeśli cena jakiegoś 
produktu jest zbyt wysoka, jest to oznaką, że społeczeństwo chce większych ilości tego produktu. 
Wysokie ceny powodują nadmierne zyski, które przyciągają inwestycje w tę dochodową działalność; 
ta akumulacja kapitału rozszerza podaż produktu, czego społeczeństwo chciało w pierwszej kolejności 
i po niższych cenach. Odwrotny proces ma miejsce w przypadku, gdy cena jest niższa od normalnej. W 
ten sam sposób problem dystrybucji jest pośrednio rozwiązany, ponieważ ceny produktów zawierają 
normalne wynagrodzenie czynników produkcji, czyli normalne płace, zyski i renty. 

Krótko mówiąc, Adam Smith oparł swoją teorię na splatających się pojęciach interesu własnego i 

konkurencji, które prowadzone przez niewidzialną rękę wyjaśniają, w jaki sposób mechanizm rynkowy 
jest samoregulującym się systemem, którego działanie nie prowadzi do chaosu i ostatecznego 
załamania, ale raczej do systemu, który udaje się stworzyć spójność społeczną i utrzymać w ryzach 
wszystkie siły odśrodkowe. 

 
1

 Swoją tezę uzasadnił w poprzedniej publikacji, The Moral Sentiments (1759) 

2
 "Ponieważ więc każda jednostka stara się, na ile może, zarówno zatrudniać swój kapitał w celu wspierania przemysłu krajowego, jak i 

kierować tym przemysłem, aby jego produkty miały jak największą wartość, każda jednostka z konieczności stara się, aby roczny dochód 

społeczeństwa był jak największy. Na ogół, w rzeczywistości, ani nie indaguje, aby promować interes publiczny, ani nie wie, jak bardzo go 
promuje. Preferując wspieranie przemysłu krajowego nad zagranicznym, zamierza on jedynie zapewnić sobie bezpieczeństwo, a kierując 
tym przemysłem w taki sposób, aby jego produkty miały największą wartość, zamierza jedynie osiągnąć swój własny zysk, i jest w tym, jak i 
w wielu innych przypadkach, prowadzony przez niewidzialną rękę do promowania celu, który nie był częścią jego intencji. Nie zawsze jest to 

gorsze dla społeczeństwa, że nie było to jego częścią. Realizując swój własny interes, często promuje interes społeczeństwa skuteczniej niż 
wtedy, gdy naprawdę zamierza go promować". (WN, s. 423) 



 

 

 

9 

 

Podział pracy 

W Bogactwie narodów Smith poszukiwał zrozumienia nowej dynamiki "cywilizowanego 
społeczeństwa", czyli rodzącego się wówczas kapitalizmu, z zamiarem znalezienia odpowiedzi na 

naturalnie związane z tym zagadnieniem pytanie: "czym jest bogactwo?". W zasadzie odpowiedź na 
nie została udzielona już w pierwszym zdaniu wstępu książki. To krótkie stwierdzenie stało się również 
kamieniem węgielnym całego klasycznego systemu teoretycznego: 

Roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne 

i przydatne w życiu, jakie ten naród rocznie konsumuje, a które zawsze stanowią bądź bezpośredni 
produkt tej pracy, bądź też to, co nabywa za ten produkt od innych narodów WN [1776] str. 3. 

Krótko, niemal lakonicznie, Smith przybliża zasadniczo dwa różne punkty widzenia z dwóch 
najważniejszych teorii swoich czasów. Po pierwsze, utrzymuje, że bogactwo składa się z towarów, z 
produktów wszelkiego rodzaju - "rzeczy niezbędnych i potrzebnych do życia". A po drugie, co 
ważniejsze, twierdzi, że jedynym i wyłącznym źródłem bogactwa jest praca ludzi, a dokładniej praca 
społeczeństwa jako całości - "roczna praca narodu". Wyraźnie odrzuca idee merkantylistyczne, 

zgodnie z którymi pochodzenia bogactwa należy szukać w operacjach handlowych, a jego preferowaną 
formą jest pieniądz. Nie powstaje ono jednak wyłącznie dzięki pracy rolniczej, ani nie przybiera formy 
wyłącznie pierwotnych produktów wytworzonych przez naturę, które następnie ulegną różnym 
przekształceniom, jak dowodziła wersja fizjokratyczna. 

Przedstawiwszy teorię, że bogactwo składa się z rzeczy niezbędnych i potrzebnych do życia, a ich 
źródłem jest praca, Smith zadał kolejne pytanie: "jak społeczeństwo może zwiększyć bogactwo?". 
Smith stwierdził, że naturalną tendencją gospodarki rynkowej jest wzrost bogactwa, które powstaje w 
wyniku podziału pracy, który prowadzi do wzrostu wydajności i obniżenia kosztów. I tu znów należy 
pamiętać, że Smith opisywał gospodarkę w okresie przejściowym od feudalizmu do systemu 
rynkowego. Czasy Smitha charakteryzowały się dyfuzją produkcji manufakturowej, a nie pojawieniem 
się nowoczesnych fabryk i innowacji technologicznych. Wzrost wielkości produkcji należało zatem 

jednoznacznie przypisać wzrostowi "sił produkcyjnych pracy", który nie był związany ani ze znacznym 
wzrostem liczby ludności pracującej, ani z zastosowaniem nowych maszyn wspomagających robotnika 
w wykonywaniu jego zadań. Zdaniem Smitha przyczyn wzrostu wydajności pracy należało raczej szukać 
w pogłębieniu podziału pracy.  
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Wykres: wzrost produkcji przemysłowej w Anglii 1700-1913 

Do wyjaśnienia czym jest podział pracy Smith użył słynnej analogii do fabryki szpilek, w której proces 
produkcyjny mający na celu wytworzenie tego samego artykułu jest podzielony na wiele prostych 
operacji wykonywanych przez różnych robotników. Wzrost wydajności pracy następuje z trzech 
powodów: po pierwsze, wyspecjalizowanie robotnika w jednym powtarzalnym zadaniu daje mu 

większą zręczność; po drugie, następuje oszczędność "przestojów" spowodowanych przejściem od 
jednej operacji do drugiej; i wreszcie, poświęcając cały dzień jednemu zadaniu, pobudza się 
kreatywność robotnika, co pomaga wymyślać nowe i bardziej efektywne narzędzia pracy lub ulepszać 
stare.  

Ta teoria podziału pracy składa się z dwóch ważnych elementów. Po pierwsze, chociaż społeczeństwo 
rynkowe funkcjonuje w sposób całkowicie zdecentralizowany, gdzie każda jednostka dąży do 
zaspokojenia własnego interesu, to jednak społeczeństwo to tworzy wewnętrzne mechanizmy, które 
wiążą ludzi w spójną całość. Wśród wszystkich ludzi tworzy się stosunek wzajemnej zależności, nowego 
typu: "w cywilizowanym społeczeństwie - mówi Smith - [każdy człowiek] potrzebuje w każdej chwili 
współpracy i pomocy tłumu" (WN [1776] s. 16). Po drugie, Smith wykazał, że takie społeczeństwo jest 
zdolne do wzrostu gospodarczego, gdyż podział pracy bezsprzecznie prowadzi do szybkiego wzrostu 
wydajności, co z kolei prowadzi do wzrostu gospodarki. Kolejną kwestią do rozważenia jest, czy ten 
wzrost gospodarki będzie trwał wiecznie - to zagadnienie Smith wiąże z podażą i popytem na pracę 
oraz jej ceną, do czego potrzebujemy głębszego zrozumienia Smithowskiej teorii wartości. 

 

Teoria(-e) wartości 
Jak przedstawiono już w powyższych rozważaniach, społeczeństwo cywilizowane jest w swej istocie 
społeczeństwem handlowym, w którym w wyniku podziału pracy każdy człowiek specjalizuje się w 
jakiejś formie produkcji i dlatego jest zmuszony sięgać po produkt pracy innych ludzi w drodze 
wymiany. Linia argumentacji nakreślona w Bogactwie narodów prowadzi do dyskusji na temat sił 
rządzących stosunkami wymiany, czyli określania wartości towarów.  
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Teoria wartości zmierza do powiązania powierzchniowych zjawisk życia gospodarczego z jakimś 
wewnętrznym prawem. Smith stwierdził, że słowo WARTOŚĆ ma dwa różne znaczenia, gdyż czasem 
określa zdolność towaru do rzeczywistego zaspokojenia potrzeb, a innym razem jego wartość 
rynkową. Pierwszą możemy nazwać wartością użytkową, a drugą wartością wymienną. Przedmiotem 

rozważań Smitha było w jaki sposób określa się wartość użytkową i wymienną towarów. Smith 
stwierdził, że wartość użytkowa i wymienna to dwa niezależne czynniki, a wysokość wartości 
wymiennej nie jest uwarunkowana wartością użytkową.  

W pierwszych trzech rozdziałach Bogactwa narodów Smith dowodził, że praca jest społecznie 
podzielona w taki sposób, że dla osoby, która chce zdobyć rzeczy niezbędne i potrzebne do życia – 

wartość pożądanego towaru jest równa pracy innych, dzięki której ten towar zostanie wytworzony. 
Według Smitha, kiedy jednostka wymienia jeden towar na inny, w rzeczywistości nabywa czyjąś pracę 

"ucieleśnioną" w tym produkcie. Dlatego wartość jest w istocie pracą, a jej wysokość określa ilość 
potrzebnej pracy. Założenie to jednak rodzi kolejną trudność na drodze do odkrycia prawdziwego 
znaczenia wartości. Skoro praca, której nie można analizować w oderwaniu od czynników 

zewnętrznych, jest jedynym prawdziwym źródłem wartości, to należy zadać sobie kolejne pytanie: jak 
się tę pracę mierzy? 

Najprostszym rozwiązaniem byłoby, gdyby osoby biorące udział w wymianie znały ilość pracy 
składającej się na dany towar. W tym celu Smith przyjmuje radykalne podejście, opisując prymitywne 
społeczeństwo, w którym nie ma ani kapitału, ani pracy najemnej i w którym robotnik-producent 

dokładnie zna ilość pracy, jaką trzeba włożyć w dany produkt: 

W tym wczesnym i nieokrzesanym stanie społeczeństwa, który poprzedza zarówno nagromadzenie 
kapitałów, jak i zawłaszczenie ziemi, stosunek między ilościami pracy niezbędnymi dla zdobycia 
różnych przedmiotów pracy stanowi bodaj jedyną okoliczność, która daje jakąś podstawę do 
wymienienia ich nawzajem. Jeśli np. w szczepie myśliwych zabicie bobra kosztuje zazwyczaj dwa razy 
tyle pracy, co zabicie jelenia, to oczywiście jeden bóbr musi być wymieniany za dwa jelenie, czyli jest 
wart dwa jelenie. Oczywistą jest rzeczą, że to, co zazwyczaj stanowi produkt dwudniowej, czy 
dwugodzinnej pracy, musi być dwa razy więcej warte, niż to, co zazwyczaj bywa produktem pracy 
jednodniowej lub jednogodzinne (WN [1776] 1997: 47) 

Niestety ten sposób określenia wartości opartej na pracy zatraca aspekt teoretyczny myśli 
ekonomicznej.  To prawo opisujące zależności cenowe tylko w prymitywnym społeczeństwie. Jakie jest 
zatem prawo, które rządzi wymianą wartości w dzisiejszym "cywilizowanym społeczeństwie"? Aby 
odpowiedzieć na to pytanie, Smith musiał porzucić laborystyczną teorię wartości i zaproponował 
zupełnie nowe wyjaśnienie, znane jako sumaryczna teoria wartości. Utrzymuje ona, że wartość 
wymiany jest określona przez sumę płac, zysków i dochodów, czyli nagród uzyskanych przez 
wszystkich, którzy uczestniczą w procesie produkcji: robotników, kapitalistów, właścicieli ziemskich. 
Teoria ta zakładała w istocie określanie cen w zależności od kosztów produkcji. Dlatego zatem 
nazywana jest również „teorią kosztów produkcji”, współcześnie odgrywającą ważną rolę. To pojęcie 
wartości stało się punktem wyjścia dla rozwoju teorii wartości stawiających pracę, kapitał i ziemię jako 
równoważne czynniki produkcji i determinanty wartości. Jest to interpretacja, za którą opowiedziało 
się wielu ekonomistów XIX wieku, w tym J.B. Say i J.S. Mill.   

Jak zostanie wykazane w kolejnym rozdziale,  Ricardo przyjął pierwszy pogląd Smitha na wartość znany 
jako robocza teoria wartości i podjął wysiłek zastosowania go do nowoczesnego społeczeństwa oraz 
udzielił odpowiedzi na wiele pytań, które sprawiły, że Smith porzucił swój pierwszy (i poprawny według 
Ricardo) pogląd. 
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ś
David Ricardo wpłynął na historię myśli ekonomicznej w zupełnie inny sposób niż Adam Smith. Przede 
wszystkim Ricardo zdołał za życia stworzyć prawdziwą szkołę ekonomii, której był niekwestionowanym 
liderem. Aby nadać kontekst, czasy Ricardo przypadły na cztery dekady po okresie aktywności Smitha. 
Miał więc okazję być świadkiem rozwoju kapitalizmu szybko zmierzającego ku dojrzałości, w którym 
potencjał rewolucji przemysłowej został już w pełni wyzwolony. W rezultacie David Ricardo był na 
uprzywilejowanej pozycji.  Czerpiąc z dziedzictwa Bogactwa Narodów, stał na ramionach giganta.  

Ricardo kładł nacisk na Smithowską teorię wartości pracy, zgodnie z którą względne ceny towarów są 
w przybliżeniu proporcjonalne do względnych ilości pracy, która została włożona w ich produkcję. 
Konkretnie, u Ricardo czas pracy jest podstawowym regulatorem cen naturalnych, które z kolei 

stanowią środek ciężkości cen rynkowych: 

Wszystkie wielkie zmiany, jakie zachodzą we względnej wartości towarów wynikają z większej lub 
mniejszej ilości pracy, która może być od czasu do czasu wymagana do ich wytworzenia. (Dzieła, t. I, s. 
36-37) 

Niezgoda Ricardo ze Smithem jest oczywista. Smith został zmuszony do porzucenia teorii wartości 
pracy w obliczu powstania społeczeństwa kapitalistycznego, w którym nie mógł wyjaśnić przyczyn 
różnicy między pracą nakazaną (płacą) a pracą włączoną (wartością produktu). Krytyka Ricardo 

wskazywała, że płaca nie jest - nie może być - równa wartości produktu, lecz rządzi się innymi prawami, 
gdyż płaca, podobnie jak cena każdego innego towaru, podlega stałym wahaniom. "Wartość pracy", 
czyli wysokość płacy, jak utrzymuje Ricardo, nie przeczy ani nie unieważnia określenia wartości za czas 
pracy i nie jest związana z wielkością wartości produktu.  

Jeśli spełnione zostaną założenia teorii wartości pracy, to zmiana płac nie jest w stanie zmodyfikować 
cen, dopóki nie zmieni się czas pracy wymagany do wytworzenia danego produktu. Zmienność musi 
być jednak w jakiś sposób zaabsorbowana, a dzieje się tak dlatego, że zyski są według Ricardo w 
odwrotnej relacji do płac. Wartość jest określona przez ilość pracy, ale potem ta wartość musi zostać 
"rozłożona" na płace i zyski. W miarę jak płace się zmieniają, całkowita wielkość wartości nie zmienia 
się, mówi Ricardo, ale jej podział między klasy już tak. Konsekwencje tego prostego wniosku są 
ogromne: na tej podstawie należy przyjąć, że społeczeństwo kapitalistyczne stoi w obliczu 
nieuchronnego konfliktu dystrybucyjnego między kapitalistami a robotnikami. Przeciwstawne interesy 

jednych i drugich stawiają ich w fatalnej sytuacji: każda podwyżka płac w sposób naturalny pociąga za 
sobą zmniejszenie zysków. Kiedy Smith poznał wzajemną relację płac i zysków, porzucił teorię wartości 
pracy na rzecz teorii kosztów produkcji. W tym kontekście konflikt zanika, ponieważ zgodnie z tym 
podejściem wzrost płac powoduje proporcjonalny wzrost cen towarów, a nie determinuje ogólnego 
spadku zysków. Panuje wówczas harmonia między pracownikami a pracodawcami. 

Pomimo braku doskonałej i niezmiennej miary wartości, Ricardo zaakceptował zasadę, zgodnie z którą 
stosunki wymiany produktów (czyli ceny towarów) są regulowane przez względny czas pracy zużyty 
przy ich produkcji nie tylko w "społeczeństwie pierwotnym", ale także w kapitalizmie. Różnica polega 
na tym, że w kapitalizmie robotnicza teoria cen względnych wymaga kilku kwalifikacji i modyfikacji. 
Modyfikacje te dotyczą obecności takich czynników, jak stosunek kapitału do pracy i zmiany w podziale 
dochodu.  

Na koniec Ricardo wykazywał szczególne zainteresowanie kwestiami handlu międzynarodowego. 
Uważał, że jego teoria wartości pracy (wymiany) może być rozszerzona tak, by obejmowała nie tylko 
rynki krajowe, ale i międzynarodowe. Dodając do tego i wykorzystując teorię ilościową pieniądza, 
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wyprowadził zasadę przewagi komparatywnej, ideę, która przetrwała (choć zmodyfikowana) do 
naszych czasów i można ją znaleźć we wszystkich książkach o handlu międzynarodowym.3 

 

Wstęp 

Z punktu widzenia historii myśli ekonomicznej, na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku narodziły się dwa 
nurty proponujące zerwanie z klasyczną ekonomią polityczną. Wprawdzie te dwa ruchy, które 
powstały w podobnym czasie, były całkowicie przeciwstawne, ale nadały niemal ostateczny kształt 
scenie współczesnej teorii ekonomii. 

Perspektywa Marksa nie zakłada całkowitego odrzucenia wszystkich teorii sformułowanych przez 
przedstawicieli klasycznej ekonomii politycznej (Smitha i Ricardo), ale przyjmuje je za punkt wyjścia. 
Celem Marksa jest jednak wyjście poza klasyczną spuściznę, zachowując częściowo jej treść, ale też 
wskazując na jej ograniczenia. Znaczenie, jakie sam Marks przypisywał dziełom Smitha i Ricardo, 
przejawia się także w licznych cytatach zawartych w Kapitale, ale także w szczegółowych analizach, 
jakie im poświęca. 

Istnieją różne interpretacje Marksa, przez co często można odnieść wrażenie, że jego dzieło jest 
programem politycznym. Jest to rzeczywiście związane z historią ruchu socjalistycznego, którego 
początki były w dużej mierze inspirowane przez samego Marksa, a dokładniej przez pisma polityczne i 

filozoficzne Marksa i Engelsa (np. Manifest Komunistyczny (1848), Ideologia Niemiecka (1845-1846). 

Niemniej jednak ta wąska interpretacja pomijałaby główny wkład ekonomiczny Marksa, czyli trzy tomy 
Kapitału. 

 

Towaroznawstwo i praca abstrakcyjna 

Celem badań ekonomicznych Marksa było "obnażenie praw ruchu nowoczesnego społeczeństwa" 
(Kapitał, t. I, s. 10), czyli odkrycie społecznych prawidłowości o charakterze długookresowym. Marks 
zauważa, że kapitalizm jest historycznie specyficznym systemem charakteryzującym się powszechną 
wymianą towarową, więc naturalnie punktem wyjścia jego dociekań jest analiza towarów, najbardziej 
elementarnej formy bogactwa społeczeństwa kapitalistycznego. Jak wskazywała już szkoła klasyczna, 

towary mają podwójną własność: mogą być używane do zaspokajania potrzeb, a także mogą być 
wymieniane. Przyjmując ustaloną w czasach Marksa terminologię, towar jest jednocześnie wartością 
użytkową i wartością wymienną. I znów pojawia się pytanie: co reguluje tę wymianę?  

Gdyby towary nie miały w sobie "czegoś równego", nigdy nie mogłyby podlegać wymianie, a to coś 
równego nie ma nic wspólnego z ich wartościami użytkowymi. Dzieje się tak dlatego, że ich wartość 
użytkowa czyni je od siebie różnymi. Abstrahując od wartości użytkowej towarów, wszystkie mają 
jedną wspólną właściwość: są produktami pracy, która jednak nie jest bliżej określona. Towary są 
wartościami, ponieważ reprezentują abstrakcyjną pracę ludzką, która je wytworzyła. 

Kiedy Smith, pierwotnie, a później Ricardo, zmagali się z problemem znalezienia tego, co "tworzy" 
wartość (źródło wartości), doszli do wniosku, tyleż oryginalnego, co trudnego do wykazania: tylko i 

 
3 Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale “Konkurencja czy współpraca”. 
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wyłącznie praca ma zdolność "tworzenia" wartości. Po dokonaniu tego ustalenia, zaczęli dowodzić, że 
istnieje proporcjonalny stosunek między wartością a pracą "zawartą" w towarach. W tej dziedzinie 
należy wskazać na dwie zasadnicze różnice między klasykami a Marksem. Po pierwsze, autorzy 
klasyczni zawsze odnoszą się do pracy, nie czyniąc dalszych wyjaśnień. W ten sposób mylą dwa aspekty 
pracy: pracę traktowaną jako ludzką działalność w ogóle (to, co Marks nazywa pracą abstrakcyjną); 
oraz działalność mającą na celu wytworzenie określonego produktu (praca użyteczna i konkretna). Nie 
są to dwie różne czynności, ale dwa różne sposoby patrzenia na tę samą pracę. Innymi słowy, Marks 
nazywa immanentną miarą wartości towaru całkowitą ilość abstrakcyjnego czasu pracy.  

Po drugie, klasyczna ekonomia polityczna ograniczała się głównie do tego, w jaki sposób ustalana jest 

cena, czyli inaczej mówiąc wartość wymienna. W przeciwieństwie do klasyków, Marks nigdy nie 
powiedział, że to ilościowe określenie wartości jest natychmiast porównywalne z relacją, jaka istnieje 
między obserwowalnymi cenami na rynku. Pamiętajmy, że zarówno dla Smitha, jak i Ricardo kategorie 

wartość i wartość wymienna (lub cena) są mylone, aż staną się jednym, jakby to było jedno zjawisko. 
Dla Marksa wartość i wartość wymienna nie są tym samym, wbrew temu, co uważali Smith czy Ricardo. 
W konsekwencji praca nie powinna być mylona z wartością, tak jak wartość nie powinna być mylona 
z ceną.  

 

Społecznie niezbędny czas pracy i prawo wartości 
Wartość towaru jest równa ilości abstrakcyjnego czasu pracy, który jest społecznie niezbędny do 
produkcji danego towaru. Stąd pojęcie społecznie niezbędnego abstrakcyjnego czasu pracy różni się 
od homogenicznego czasu pracy Smitha i Ricardo.  

Dla Marksa ilość pracy, a w konsekwencji wysokość wartości, jest określona przez czas pracy 
"społecznie niezbędny do wytworzenia jakiejkolwiek wartości użytkowej, w normalnych warunkach 
produkcji i przy przeciętnym stopniu umiejętności i intensywności pracy panującym w społeczeństwie". 

Marks (Kapitał, t. I, s. 39) przywołuje charakterystyczny przykład, który zaobserwowano w Anglii, kiedy 

to wprowadzenie krosien mechanicznych zmniejszyło społecznie niezbędny czas pracy przy produkcji 
tkanin o około pięćdziesiąt procent. Tradycyjni producenci, którzy nadal pracowali na krosnach 
ręcznych, odkryli, że wartość ich towaru została zmniejszona o połowę nie z powodu redukcji ich 
własnego czasu pracy, ale z powodu redukcji społecznie niezbędnego czasu pracy. 

Jak zmienia się wysokość wartości? Jeśli przy produkcji danego towaru potrzeba więcej pracy, tym 
większa jest jego wartość. Jednocześnie, im większa efektywność produkcyjna pracy, tym mniejsza 
wartość towaru, ponieważ ilość pracy włożonej w produkcję każdej jednostki będzie mniejsza. Krótko 
mówiąc: "wysokość wartości towaru zmienia się proporcjonalnie do ilości pracy i odwrotnie 
proporcjonalnie do wydajności produkcyjnej zainwestowanej w nią pracy" (Kapitał [1867] 1986: 8). 

Zgodnie z tą logiką prawo wartości – według którego społecznie niezbędny czas pracy jest 
bezpośrednio zawarty w towarze - jest regulatorem ruchu cen rynkowych. Ceny są środkiem, dzięki 
któremu kapitaliści realizują swoje zyski i straty i odpowiednio regulują swoje zachowanie. Społecznie 
potrzebny czas pracy stanowi regulator cen i zysku, a tym samym reprodukcji społecznej. Działanie tej 
podwójnej relacji Marks nazywa prawem wartości, którego rola jest analogiczna do "niewidzialnej 
ręki" Adama Smitha, ponieważ dostarcza ona wyjaśnienia, w jaki sposób i do jakiego stopnia 
społeczeństwo kapitalistyczne naśladuje pewne prawidłowości.   
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Wartość nadwyżki 
Marks dokonał rozróżnienia między pracą a siłą roboczą, rozróżnienia, które jest absolutnie kluczowe 
dla zrozumienia pojęcia wartości nadwyżkowej. 

Siłę roboczą lub zdolność do pracy należy rozumieć jako ogół tych zdolności umysłowych i fizycznych 
istniejących u człowieka, które wykorzystuje on zawsze, gdy wytwarza jakąś wartość użytkową. 
(Kapitał, t. I, s. 186) 

Wynika z tego, że praca to wykorzystanie siły roboczej, czyli użytecznej pracy, którą robotnik wykonuje 
w określonym czasie. I jak każdy inny towar, wartość siły roboczej jest określona przez ilość pracy, 
której wymaga. Wartość siły roboczej jest równa społecznie niezbędnemu czasowi pracy 
wymaganemu do wytworzenia dóbr, które robotnik nabywa za swoją wypłatę w celu utrzymania siebie 
siebie i swojej rodziny. Ale czas pracy zawarty w towarach, których robotnik zazwyczaj używa do 
bieżącego utrzymania siebie i swojej rodziny, jest mniejszy niż czas pracy, który robotnik oferuje 
właścicielowi kapitału w tym samym okresie czasu. Skutkiem tego jest to, że w danym okresie czasu 
robotnik wytwarza więcej wartości niż wynosi ekwiwalent płacowy, który płaci właściciel kapitału za 
wykorzystanie siły roboczej. Tę różnicę Marks nazywa "pracą nieopłaconą" i "pracą nadwyżkową". 

Ta linia argumentacyjna, obejmująca analizę pojęcia towaru, ideę pracy abstrakcyjnej, społecznego 
niezbędnego czasu pracy i siły roboczej, stanowi teoretyczny kamień węgielny Marksowskiego 
politycznego opisu nowoczesnego społeczeństwa. Dla Marksa wszystkie społeczeństwa wymagają 
pracy, aby się utrzymać. Do tego stopnia, że we wszystkich społeczeństwach dana klasa społeczna 
wykonuje więcej pracy niż jest to wymagane dla jej własnego utrzymania, a nadmiar pracy jest 
zawłaszczany przez klasy dominujące dzięki panującym stosunkom własności, tradycjom, systemowi 
prawnemu, a także sile. Takie stosunki wyzysku są dość przejrzyste w przedkapitalistycznych 
sposobach produkcji (np. niewolnictwo i feudalizm), podczas gdy w kapitalizmie są one osadzone w 
transakcjach pieniężnych, które sprawiają wrażenie równych, a zatem sprawiedliwych wymian. 

Różnica między całkowitym czasem pracy a czasem niezbędnym, aby robotnik mógł się utrzymać, 
nazywana jest nadwyżką czasu pracy, a jej pieniężny wyraz, czyli wartość nadwyżkowa, jest 

przywłaszczana przez klasy posiadające (kapitalistów i właścicieli ziemskich) oraz państwo. Bogactwo 
zgromadzone w społeczeństwie jest bezpośrednio związane z ilością nadwyżki czasu pracy. 
Rozróżnienie między pracą a siłą roboczą jest największym odkryciem i wkładem Marksa do ekonomii 
politycznej, ponieważ dzięki temu rozróżnieniu można wyjaśnić źródło wartości nadwyżkowej.  

 

Mała uwaga końcowa dotycząca koncentracji kapitału  
Aby uzyskać pełny obraz systemu Marksa, należy zgłębić pełne rozwinięcie zawarte w Kapitale, co 

wykracza poza ramy tego artykułu. Niemniej jednak, oprócz teorii wartości nadwyżkowej, z Kapitału 
Marksa należy wynieść jeszcze jedną rzecz - ideę koncentracji kapitału.  

Według Marksa cechą charakterystyczną indywidualnego zachowania kapitalistów jest dążenie do 
zysku jako celu samego w sobie, co zmusza ich do dwóch rodzajów konkurencji: pierwszej z 

robotnikami na rynkach pracy o płace i warunki pracy, a drugiej z innymi kapitalistami na rynkach 
towarowych o powiększenie udziału w rynku kosztem konkurentów. Kapitaliści radzą sobie z tymi 
dwoma rodzajami konkurencji poprzez wprowadzanie większej ilości kapitału stałego. W konsekwencji 
do podniesienia wydajności pracy stosuje się mechanizację procesu pracy. Wprowadzenie kapitału 
stałego zarówno zwiększa skalę działania potrzebną do uzyskania minimalnej wydajności, jak i 
zmniejsza jednostkowy koszt produkcji. To ostatnie oznacza, że firmy innowacyjne poprzez obniżenie 
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cen są w stanie rozszerzyć swój udział w rynku kosztem firm mniej efektywnych. W ten sposób proces 

akumulacji kapitału prowadzi do tego, że niewielka liczba czołowych firm kontroluje coraz większą 
część całego rynku. Jest to powód, dla którego koncentracja kapitału jest oczekiwanym rezultatem 
implikowanym przez naturę kapitału i działanie konkurencji, która w żaden sposób nie zmniejsza się z 
czasem.  

Jeśli istnieje jakaś wielka prognoza, która została historycznie potwierdzona, to jest nią Marksowskie 
prawo rosnącej koncentracji kapitału. 

 

ń ą
W tym miejscu zostanie wyjaśniona struktura teorii klasycznej, a dokładniej specyficzne aspekty tego 
nurtu, które później zostaną przejęte przez kontynuujące ją i przeciwstawne szkoły myśli 
ekonomicznej. Na początku należy zaznaczyć, ekonomia klasyczna to termin wymyślony przez Marksa, 
a później przejęty przez Keynesa. Według Marksa wspólnym punktem wszystkich myślicieli, których 
można zgrupować pod pojęciem ekonomii klasycznej, jest pogląd, że praca zaangażowana w produkcję 
(ogólnie) jest odpowiedzialna za tworzenie wartości. Niemniej jednak, jak zostało wykazane powyżej, 
na tle tego poglądu nieustannie rodziły się różnice między myślicielami.   

Należy również wspomnieć o innych aspektach szkoły klasycznej i jej metodzie analiz. Analiza klasyczna 
nie zakłada pełnego wykorzystania siły roboczej. Bezrobocie współistnieje z normalnym 
wykorzystaniem zdolności produkcyjnych gospodarki (które w dłuższym okresie czasu są 
wykorzystywane w pełni). Istnienie niepełnego zatrudnienia pojawia się zarówno u Ricardo, jak i u 

Marksa w jego pojęciu przemysłowej armii rezerwowej. Z jednej strony, dla szkoły klasycznej poziom 
zatrudnienia (lub inaczej mówiąc ilość pracy) był determinowany przez poziom akumulacji kapitału (i 
jego zdolności do zapotrzebowania na pracę) oraz przez zróżnicowanie populacji.  Z drugiej strony, 
płace (lub inaczej mówiąc cena pracy) były określane przez pryzmat kosztu reprodukcji robotnika 
(oznaczającego koszyk dóbr, które robotnicy normalnie nabywają). 

Jest to charakterystycznie odmienne od teorii neoklasycznej, jak zobaczymy, dla której proces ten jest 

określony na rynku pracy, gdzie ceny (poziom płac) i ilości (poziom zatrudnienia) są określone przez 
siły popytu i podaży. 

 

ś

ę
W pierwszej połowie XIX wieku doszło do ostrej konfrontacji między burżuazją przemysłową a starą 
arystokracją ziemiańską. Dyskusja polityczna była naznaczona konfrontacją między protekcjonistami a 
wolnymi kupcami oraz między wsią a przemysłem, czyli napięciami typowymi dla okresu konsolidacji 

kapitalizmu. Stopniowo, wraz z postępem kapitalizmu, oś konfliktu między klasami przesuwała się, aż 
przybrała postać coraz bardziej otwartego konfliktu, którego jednym z bohaterów jest klasa 
robotnicza.  
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W swych początkach system fabryczny znalazł niewyczerpane niemal pokłady chłopów, poddanych i 
wasali wypędzonych ze swych ziem oraz zubożałych rzemieślników, aby zasilić "pokłady" wybitnie 
słabego i rozczłonkowanego proletariatu. Tak zwana "akumulacja pierwotna", będąca punktem 

wyjścia dla ustroju kapitalistycznego, charakteryzowała się nieograniczonym wyzyskiem nowych 
robotników najemnych, których stowarzyszenia były zakazane, a ich próby wysuwania roszczeń 
tłumione i karane. Dopiero w trzeciej dekadzie XIX wieku klasa robotnicza rozpoczęła ruch oporu.  

Teorie ekonomiczne musiały zapewne towarzyszyć temu cyklowi zmian systemowych. W istocie, w 
dziedzinie myśli ekonomicznej okres ten rozpoczął się od wzburzonych kontrowersji pomiędzy 
zwolennikami i przeciwnikami systemu ricardiańskiego, który umocnił się jako hegemoniczna 
ortodoksja.  

Przez całą drugą połowę XIX wieku, od 1850 do 1870 roku, ekonomia polityczna zdawała się 
stabilizować, tworząc doktrynę o ricardiańskich korzeniach, z Johnem Stuartem Millem, uczniem 
Ricardo, jako postacią dominującą. Jednak pod powierzchnią szerokiego konsensusu rozwijały się dwa 
nowe systemy teoretyczne, które miały wyznaczyć teren teoretyczny w XIX wieku: system 
marginalistyczny i system marksistowski (paralelizm wprowadzony już w pierwszej części Marksa). 
Marginalizm stał się nową doktryną, której przedstawiciele włożyli wiele wysiłku, zwłaszcza w okresie 
konsolidacji tego nurtu, na konfrontację z ideami Marksa.  

Ten początkowy etap był dla marginalistyki etapem prawdziwie rewolucyjnym, gdyż jej propagatorzy 
postawili sobie za cel zdetronizowanie i wyparcie ówcześnie dominującej doktryny, czyli klasycznej 
szkoły "linii Ricardo-Mill". W przeciągu kilku lat ukazały się trzy prace założycielskie, które nadały 
kształt ruchowi marginalistycznemu. Książki te to Teoria ekonomii politycznej Brytyjczyka Williama 

Jevonsa (1871), Zasady ekonomii politycznej Austriaka Carla Mengera (1871) oraz Elementy czystej 

ekonomii politycznej Francuza Leona Walrasa (1874).  

Idee "ekonomistów marginalnych" stopniowo tworzyły zintegrowaną teorię, którą nazwano ekonomią 
neoklasyczną. Triumf ruchu, mimo wszystko, nie został osiągnięty przez trzech założycieli, ale przyszedł 
za sprawą Alfreda Marshalla. W 1890 roku Marshall publikuje swoje Principles of Economics, dając 
dojrzalszy i pełniejszy wyraz wkładowi marginalistów; dojrzałość ta została jednak osiągnięta kosztem 
wygładzenia pewnych "chropowatych miejsc" i złagodzenia - a nawet całkowitego zniknięcia w 
niektórych przypadkach - polemicznych argumentów trzech poprzedników marginalistów. Marshall 

zaproponował swoistą syntezę między marginalistami a klasykami, stając się tym samym architektem 
neoklasycznej szkoły myślenia. Marshall twierdził, że idee ekonomistów marginalnych są jedynie 
ewolucją ekonomistów klasycznych i w tym sensie są oni ekonomistami neoklasycznymi.  

ś ż ś
Przy omówieniu struktury teorii klasycznej zostało dowiedzione, że rdzeń tej teorii opiera się na 
wartości opartej na czasie pracy, lub inaczej mówiąc teorii wartości pracy, która wyjaśniała wartość 
wymienną towarów (cenę). Aby zrozumieć, co doprowadziło do zastąpienia tej teorii przez teorię 
neoklasyczną opartą na użyteczności, musimy mieć na uwadze atmosferę intelektualną, która 
kształtowała się w połowie XIX wieku. W tym okresie narastały obawy związane z robotniczą teorią 
wartości, która powodowała niezadowolenie establishmentu, uważającego, że przynosi ona 
społecznie niebezpieczne wnioski. Z drugiej strony, robotnicza teoria wartości znalazła silne poparcie 

wśród wielu socjalistów i pro-pracowniczych ekonomistów. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że 
celem nowej neoklasycznej teorii użyteczności (deklarowanym lub nie) było odłożenie na bok 
podejścia klasycznego ze względu na jego niepokojące implikacje polityczne wynikające z teorii 
wartości pracy i jej związek z marksizmem i socjalizmem. Idea, że wartość towarów jest określana przez 
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ich zawartość pracy, była zbyt dużym wyzwaniem dla systemu, który przechodził strukturalną 
transformację. 4 

Około 1870 roku klasyczna teoria wartości miała, ściśle rzecz biorąc, dwie różne wersje: określanie 
wartości przez ilość pracy (Ricardo) i bardziej rozpowszechnione określanie wartości przez koszty 
produkcji (Mill). Oś analizy marginalistycznej polega na badaniu wartości wyłącznie w momencie 
wymiany. Kolejne kontrowersje ideologiczne i teoretyczne wykrystalizowane przez marginalistów 

wpłynęły na teoretyczne rozważania dotyczące pracy. Marginalizm twierdził, że wartość towaru jest 
określana przez jego użyteczność, pojęcie odnoszące się do satysfakcji jednostki, która wynika z 
konsumpcji dobra lub korzystania z usługi.  

To, co "nadaje wartość" przedmiotom, to sposób, w jaki ludzie "wartościują" towary jako przedmioty 
przeznaczone do konsumpcji, zdolne do zaspokojenia ich gustów i potrzeb. W ten sposób powstaje 

istotna różnica w stosunku do systemu klasycznego, w którym zakładano, że towary docierają do 
procesu wymiany z "wartością" określoną przez warunki produkcji (albo przez ilość pracy, albo przez 
koszty produkcji). Centralna pozycja pracy w dyskursie ekonomicznym została w ten sposób utracona, 
a analiza teoretyczna mogła zignorować problem, jaki stwarza rozpatrywanie dystrybucji (płaca/zysk) 
nadwyżki w ujęciu klasycznym. 

Nazwa nurtu marginalistycznego wywodzi się z koncepcji użyteczności krańcowej, na podstawie której 

ukształtowała się definicja krzywej popytu pozostająca do dziś podstawą mikroekonomii. Dla 
marginalistów popyt zależy od użyteczności krańcowej, czyli użyteczności uzyskanej z konsumpcji 
dodatkowej jednostki danego dobra. Twierdzono, że w miarę wzrostu konsumpcji danego dobra 
satysfakcja, jaką konsument czerpie z konsumpcji kolejnych jednostek danego dobra, stopniowo 
maleje. W konsekwencji konsument będzie skłonny zapłacić niższą cenę za większe ilości tego samego 

dobra. Możemy więc skonstruować typową krzywą popytu, czyli rozkład cen i ilości, o ujemnym 
nachyleniu właśnie dlatego, że odzwierciedla ona prawo "malejącej użyteczności krańcowej". Stąd 
wartość pochodzi w całości z użyteczności krańcowej, która jest "miarą" przyjemności, jaką dostarcza 
konsumpcja. Przyjemność ta zmniejsza się, gdy wzrasta konsumowana ilość. Następnym krokiem jest 
zagregowanie tych indywidualnych krzywych popytu, aby otrzymać krzywą popytu rynkowego. 

Marginalistyczna teoria wartości powinna była zostać uzupełniona marginalistyczną teorią dystrybucji, 
czyli zbiorem praw rządzących określaniem płac, zysków i czynszu. Prawda jest taka, że pierwszym 
trzem marginalistom nie udało się osiągnąć porozumienia co do tych nowych praw, w przeciwieństwie 
do jednomyślności osiągniętej w przypadku teorii użyteczności krańcowej. To właśnie w tym mniej 
kompletnym segmencie teorii marginalistycznej Marshall przychodzi z pomocą, by zaoferować nam 
swoją teorię wartości (bliższą szkole klasycznej), jak zobaczymy poniżej. 

 

 
4

 Kapitaliści przemysłowi, aż do połowy XIX wieku, byli bezpośrednio zaangażowani w proces produkcji w swoim nieustannym dążeniu 
do powiększania zysków jako celu samego w sobie. Robotnicza teoria wartości przyczyniła się do zrozumienia źródła zysku, jak również 
źródła dochodów klas kupieckich i ziemiańskich. W rezultacie teoria wartości pracy była produktem, a zarazem współtworzyła atmosferę 

intelektualną przez około sto lat. Jednak rozwój korporacji, a następnie koncentracja i centralizacja kapitału, które nastąpiły w czasie 

depresji w latach 1873-1896, zmieniły strukturę gospodarki, a także rolę kapitalisty. Bezpośrednie zaangażowanie kapitalisty w proces 
produkcji i inne związane z nim działania zostało ograniczone, a zarządzanie nowo powstałymi przedsiębiorstwami o dużej skali zostało 
przekazane niewielkiej grupie właścicieli lub specjalistów. W konsekwencji klasa kapitalistów została w znacznym stopniu przekształcona 
w zwykłego odbiorcę dochodów z zysku na mocy praw własności w sposób podobny do właścicieli ziemskich. Oczywiście w tych nowych 
warunkach stało się jasne, że dochód z zysku nie może znaleźć uzasadnienia w wyjaśnieniu cen równowagi opartym na treści pracy, innym 

niż jakaś forma wyzysku pracy. 
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ś
Analiza oryginalnych, "rewolucyjnych" proklamacji pierwszych trzech marginalistów (Jevonsa, 

Mengera i Walrasa), pozwoliła na podsumowanie ich krytycznych poglądów wobec szkoły Ricardo-

Milla. Jak wspomniano we wstępie, dla Marshalla marginalizm i szkoła klasyczna były dwiema 
częściowymi i niepełnymi wersjami tej samej teorii wartości. Celem Marshalla było więc pogodzenie 
szkoły klasycznej z nowatorską teorią użyteczności krańcowej. Dla Marshalla główny wkład 
marginalistów ogranicza się jedynie do badania zjawiska krzywej popytu nachylonej w dół, opartej na 
teorii użyteczności marginalnej. Jednak, jak twierdzi Marshall, zasada użyteczności marginalnej nie 
może być traktowana jako prawo wartości. 

Zamiast tego Marshall stwierdza zgodnie z klasyczną linią, że aby podjąć decyzję dotyczącą ilości, którą 
należy wyprodukować i wprowadzić na rynek, producenci nie robią nic innego, jak tylko szacują swoje 
zyski obliczane jako różnica między ceną popytu (ile by im zapłacono) a ceną kosztów, w tym płac i 
zysków w tej ostatniej.  

Zasada kosztów produkcji i zasada użyteczności końcowej są niewątpliwie częściami składowymi 
ogólnego prawa podaży i popytu; każdą z nich można porównać do ostrza z pary nożyczek. (Marshall 

[1890] 1948a: 682). 

Idąc tym tropem Marshall stanął następnie przed problemem określenia "kosztów kosztów", czyli 
inaczej mówiąc, rzeczywistych kosztów produkcji. Jest to najistotniejsza treść Marshallowskiej teorii 
wartości: za cenami wszystkich towarów kryją się, dwa pierwotne rodzaje "poświęceń", przez które 
ludzie muszą przejść, aby je wyprodukować: poświęcenie pracy i poświęcenie oczekiwania. Idea, że 
praca jest źródłem wartości, jak widzieliśmy, ma klasyczny rodowód, choć tutaj nacisk kładzie się nie 
na pracę jako "koszt" wynikający z fizycznego wyczerpania czy wydatkowania energii, ale na 
"psychiczne" poświęcenie, które oznacza pracę. Wraz z poświęceniem robotnika przychodzi 
poświęcenie kapitalisty. Kiedy kapitalista przeznacza swoje bogactwo na produkcję, a nie na 
konsumpcję, doświadcza cierpienia i dlatego zasługuje na rekompensatę. Rekompensatą dla 
kapitalisty są zyski z inwestycji, na kto re jednak musi poczekać.  

Tak więc, według Marshalla, "wysiłek" pracy i "poświęcenie" oczekiwania są elementami, które 
ostatecznie określają wartość i cenę przedmiotów. Jeśli koszt zostanie wyrażony jako bezużyteczność, 
wówczas może być zrównoważony przez użyteczność popytu. W rezultacie po raz pierwszy pojawiła 
się adekwatna interpretacja ceny równowagi przez siły popytu i podaży, ponieważ obie te siły mogą 
być oceniane poprzez użyteczność (dodatnią lub ujemną). Tę scenerię można zilustrować wykresem 
zaproponowanym przez Marshalla, który stanie się kolejnym jego znakiem firmowym: "krzyżem" 
podaży i popytu, który przedstawia cenę kupna (rosnącą) i cenę sprzedaży (malejącą) do każdej ilości, 
jak te, które pojawiają się na wykresie nr 1.  
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RYSUNEK 1. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE KRZYWYCH POPYTU I PODAŻY WG MARSHALLA 

Według Marshalla cena wszystkich produktów i czynników takich jak praca i kapitał, kształtowana jest 
przez dążenie rynków do równowagi. W równowadze podaż równa się popytowi, co oznacza, że na 
rynku może znaleźć się duża liczba produktów i innych czynników. To z kolei oznacza, że każdy, kto 
chce sprzedać swoje produkty lub usługi po obowiązującej cenie równowagi, może to skutecznie 
zrobić.  

Wśród założeń teorii neoklasycznej jest to, że istnieje automatyczna i magnetyczna tendencja, która 

popycha system do równowagi i nie spoczywa, dopóki nie osiągnie tego stanu. Ta tendencja do 
równowagi na wszystkich rynkach gospodarki znana jest jako prawo rynków Say'a. Jean Baptiste Say 

(1767-1832) wyraził pogląd, opierający się na założeniu, że wszystkie jednostki są jednocześnie 
producentami i konsumentami, ponieważ każdy producent zamierza przeznaczyć nadwyżkę swojego 
produktu na zakup innych produktów. Zatem produkcja każdego producenta jest w istocie popytem 
na produkty innych producentów. Prawo Say'a pojawia się dość często pod hasłem "podaż tworzy swój 
własny popyt". Tak więc równowaga jest synonimem pełnego zatrudnienia. W ten sposób pełne 
zatrudnienie staje się prawdziwym założeniem teorii klasycznej, jak zobaczymy poniżej.  

 

Jest rzeczą naturalną, że Marshall, opierając się na teorii kosztów produkcji, był zmuszony 
zdecydowanie bardziej dogłębnie zbadać prawa podziału niż wcześniej czynili to marginaliści. 
Centralnym elementem jego teorii wartości stały się ceny czynnika produkcji.  

Idee Marshalla opierają się na ogólnym założeniu, że wszystkie ceny są wynikiem relacji między podażą 
i popytem. W związku z tym Marshall tworzy dwa różne rynki do rozwiązania problemu, rynek pracy i 
rynek kapitałowy, które działają na obraz i podobieństwo rynku każdego innego dobra.  

Na rynku pracy krzywa podaży pracy jest nachylona w górę. Odpowiada to tezie, że pracownicy będą 
oferować tym więcej pracy, im wyższa będzie płaca, gdyż dla nich praca o jedną godzinę dłużej stanowi 
coraz większe wyrzeczenie, które rekompensuje dopiero wypłata wyższej pensji. Krzywa podaży 
dochodzi wówczas do punktu, w których płaca równa się marginalnej "bezużyteczności" pracy.  Innymi 
słowy krzywa podaży jest reprezentacją decyzji podejmowanej przez pracowników pomiędzy 

użytecznością wynikającej z płacy otrzymywanej za pracę a użytecznością wynikającą z wypoczynku, 
na który mogą poświęcić swój czas. Co więcej, krzywa podaży pracy w gospodarce jako całości nie 
będzie czymś więcej niż wynikiem prostej agregacji podaży wszystkich pracowników. 
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Z kolei krzywa popytu na pracę ma nachylenie ujemne, ponieważ Marshall do wykorzystania 
wszystkich czynników wytwórczych w równym stopniu stosuje prawo malejących zwrotów. Polega 
ono na tym, że przy wzroście nakładów początkowo następuje wzrost produkcji, który następnie się 
poziomuje, w końcu prowadząc do nieefektywności. Krzywa popytu na pracę ma wówczas nachylenie 
ujemne, z punktami w których płaca jest równa wydajności pracy. W równowadze podaż pracy jest 
zawsze równa popytowi na pracę i razem wyznaczają płacę, dla której zarówno „bezużyteczność” 
pracy, jak i produktywność pracy, są równe.  

Dzięki uznaniu pracy za czysty towar, który należy analizować w kategoriach rynkowej równowagi, jak 
każdy inny towar, problem dystrybucji został wówczas sformułowany jako równanie matematyczne i 
przestał dotyczyć "społecznej ewentualności". Ta zmiana podejścia zaowocowała trzema ważnymi 
nowymi hipotezami: 

a) Praca jest towarem i ilość, w jakiej zostanie wynajęta, zależy, podobnie jak w innych 
przypadkach, od podaży i popytu, jakie istnieją na nią na rynku. 

b) Rynek pracy funkcjonuje, lub powinien funkcjonować, w warunkach doskonałej 
konkurencji.  

c) Funkcjonowanie rynku pracy w tych warunkach prowadzi automatycznie do pełnego 
zatrudnienia czynnika pracy w proporcji odpowiadającej płacy, która równoważy podaż i popyt 
na niego. 

Dla Marshalla, tak długo jak system jest w równowadze, będzie istniało pełne zatrudnienie. Co więcej, 
jego teoria zakłada istnienie automatycznej i magnetycznej tendencji, która popycha system i nie 

spoczywa, dopóki nie osiągnie on tego stanu równowagi. Tym samym równowaga jest synonimem 
pełnego zatrudnienia. 

 

W powyższych ogólnych warunkach, całkowicie zdecentralizowany proces decyzyjny i instytucjonalna 

elastyczność, które pozwalają na wzrost lub spadek płac bez ograniczeń, zagwarantują osiągnięcie 
pełnego zatrudnienia . I sytuacja ta będzie trwała tak długo, jak długo nie zmienią się warunki 
strukturalne gospodarki, w tym ogólny poziom wydajności. Wniosek o takim charakterze miał i ma, 
nawet na poziomie intuicyjnym, oczywiste implikacje teoretyczne i normatywne: 

a) Istnienie realnej zrównoważonej płacy, powyżej której nie jest możliwe, na poziomie 
mikroekonomicznym, znalezienie zatrudnienia przez jednostkę, a na poziomie 
makroekonomicznym - zwiększenie populacji zatrudnionych. 

b) Próby zwiększenia popytu na pracę środkami, które nie powodują obniżenia płac, będą 
skazane na niepowodzenie. 

c) Istnienie populacji bezrobotnych może być jedynie wynikiem dobrowolnej odmowy przez 

pracowników zatrudnienia za niższą płacę. Bezrobocie jest zawsze dobrowolne i dlatego nie 
ma miejsca na trwałe sytuacje masowego bezrobocia. 

Zgodnie z teorią Marshalla, bezrobocie jest zasadniczo zjawiskiem z zakresu rynku pracy, ponieważ 
bezrobocie jest z definicji nadwyżką podaży pracy, lub innymi słowy bezrobocie jest przejściowym 
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stanem nierównowagi. Marshallowska teoria płac i bezrobocia przewiduje jednak, że płace spadną do 
stanu równowagi, kończąc tym samym bezrobocie. Z tego wynika, że bezrobocie może się utrwalić 
tylko wtedy, gdy istnieje jakaś przeszkoda, która uniemożliwia obniżenie płac. Nie jest wcale 
zaskakujące, że doktryna, opierając się na tym wyjaśnieniu, obwiniała za bezrobocie związki zawodowe 
pracowników, które nie zgadzały się na obniżenie ich płac, oraz prawo pracy, które również nakładało 
ograniczenia na redukcję płac. Krótko mówiąc, tylko wtedy, gdy płaca jest "sztywna", czyli gdy jakiś 
czynnik pozaekonomiczny uniemożliwia jej swobodne obniżenie, bezrobocie może być długotrwałe. 

  



 

 

 

23 

 

Wybuch I wojny światowej zapoczątkował to, co Hobsbawm słusznie nazwał "wiekiem katastrof". 
Świat nie zdążył jeszcze otrząsnąć się z wojennej traumy, gdy 29 października 1929 roku krach 
giełdowy na Wall Street, znany dalej jako "czarny czwartek", dał początek najdłuższemu kryzysowi 
ekonomicznemu w światowej historii nowoczesnego kapitalizmu, określanemu z kolei jako "Wielki 
Kryzys". W latach 1930 - 1938 stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych kształtowała się na poziomie 
średnio 26%, w Niemczech 22%, a w Wielkiej Brytanii 15%. Ożywienie produkcji 
i zatrudnienia miało nastąpić znacznie później i w niezbyt przyjemnych okolicznościach, związanych z 
gigantycznym procesem zbrojenia się mocarstw. Tak więc II wojna światowa, która wybuchła w 1939 
r. i pochłonęła ponad 60 mln ofiar, była jednym z głównych źródeł reaktywacji przemysłu po kryzysie 
lat 30.  

W dziedzinie teorii ekonomii szkoła marginalistyczna w jej marshallowskiej wersji, czyli neoklasycy, 

osiągnęła hegemonię dzięki tzw. drugiemu pokoleniu legionu ekonomistów, których aktywność 
koncentrowała się wokół głównych ośrodków naukowych mocarstw światowych. Okres, w którym 
John Maynard Keynes (1883-1946) rozwijał swoją myśl ekonomiczną, obfitował w wielkie nowości 
w dziedzinie debat ekonomicznych, które powstawały w ślad za wydarzeniami historycznymi. Jedna z 
głównych debat związana była z problemem masowego i długotrwałego bezrobocia w okresie 
Wielkiego Kryzysu.  

Tak więc w okresie międzywojennym znaczna liczba ekonomistów wyrażała swoje niezadowolenie 

z tradycyjnej teorii, ponieważ neoklasyczny system teoretyczny nie potrafił wyjaśnić przyczyn 
ówczesnych palących problemów tak jak inflacja, deflacja czy bezrobocie. Keynes był jednym 

z przedstawicieli tego szerokiego ruchu, ale spośród wszystkich stworzonych wówczas opracowań 
teoretycznych to właśnie jego Ogólna Teoria Zatrudnienia, Odsetek i Pieniądza z 1936 roku była pracą, 
która zdołała w najbardziej wpływowy sposób zerwać z dotychczasową doktryną. Twierdzenia Keynesa 
wskazywały na historyczne założenia i przesłanki, na których wzniesiono teoretyczny gmach 
neoklasyki, które nie odpowiadały już nowej rzeczywistości gospodarczej, wynikającej z głębokich 
przemian, jakie miały miejsce na początku XX wieku. 

 

Na początku tego rozdziału warto dokonać pozornie czysto terminologicznego uściślenia, które w 
rzeczywistości niesie ze sobą głęboką treść teoretyczną. Keynes odcina się od starych 

i anachronicznych teorii, ale wobec których ekonomistów konkretnie skierowana jest jego krytyka?  

W Ogólnej Teorii… używa on różnych określeń swoich przeciwników: "ortodoksja", "tradycyjna teoria", 
a zwłaszcza, "teoria klasyczna" lub "ekonomiści klasyczni". Wiemy już, że Keynes przeciwstawiał się 
przede wszystkim Marshallowi, który był profesorem i mentorem Keynesa. Dokładniej rzecz biorąc, 
Keynes nazywa "klasykami" grupę ekonomistów złożoną zarówno 

z klasyków, jak i marshallowców-marginalistów.  

Jakie są główne zarzuty, które Keynes kieruje do Marshalla i "klasyków"?  
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Syntetycznie jego argumentacja jest następująca: system klasyczny stracił swój prestiż, popadł 
w niełaskę, dlatego należy go zastąpić innym. Keynes twierdził, że najważniejsze błędy tkwią w sferze 

przesłanek, głównie:  

a) rozdział między teorią wartości a teorią pieniądza niosący ze sobą silne sprzeczności 
pojęciowe;  

b) postulat, zgodnie z którym gospodarka znajduje się zawsze w warunkach pełnego 
zatrudnienia; 

c) bezwarunkowe przestrzeganie prawa Saya, które w odniesieniu do rynku pracy, rynku 

kapitałowego i rynku towarów zapewnia, że system gospodarczy zmierza do równowagi na 

wszystkich rynkach, a tym samym do pełnego wykorzystania dostępnych zasobów. 

Jak już wiemy, teoria klasyczna zakłada, że gospodarka zawsze dąży do stanu równowagi i pełnego 
zatrudnienia, to znaczy, że na rynku jest miejsce na wszystkie oferowane dobra i zasoby. Dla teorii 

klasycznej bezrobocie jest więc synonimem braku równowagi. Bezrobocie należy po prostu traktować 
jako "nadwyżkę podaży pracy", brak równowagi, który występuje za każdym razem, gdy płaca realna 
przekracza poziom odpowiadający równowadze. Bezrobocie wynika z przeszkód i trudności  
występujących na każdym rynku, które usztywniają dostosowanie płac. Tymi przeszkodami o naturze 
poza ekonomicznej są zawodowe, ustawodawstwo i polityka państwa. Bezrobocie jest, dla 
(neo)klasyków, wybitnie "dobrowolne". 

Z kolei Ogólna Teoria … Keynesa stara się pokazać, że w gospodarce stan równowagi może przybrać 
różne formy, a nie tylko jedną, która pokrywa się z pełnym zatrudnieniem. Innymi słowy, bezrobocie 
może być również formą stabilizacji. Keynes ostro krytykuje teorię rynku pracy Marshalla i wynikającą 
z niej teorię płac i zatrudnienia. Z jednej strony krytyka ta ma charakter empiryczny, a z drugiej 
teoretyczny. Oba te aspekty odnosiły się do założeń, na których została zbudowana konstrukcja 
krzywej podaży pracy. Dokonując przedmiotowej analizy krytycznej Keynes wprowadził rozróżnienie 
między płacą nominalną (płaca mierzona w pieniądzu) a płacą realną (definiowana jako płaca 
nominalna z uwzględnieniem ogólnego poziomu cen).  

Empirycznie, gdyby prawdą było, że płaca realna jest zawsze określana przez podaż pracy, to za każdym 
razem, gdy następuje wzrost cen, należałoby zaobserwować, że część zatrudnionych pracowników 
porzuca swoje stanowiska pracy, ponieważ nowe płace realne, uwzględniające wzrost cen, nie 
powinny teraz wystarczyć do zrekompensowania krańcowej nieopłacalności ich pracy. Nie jest to 
jednak zjawisko zazwyczaj obserwowane w praktyce, ponieważ z reguły pracownicy nie opuszczają 
masowo swoich miejsc pracy, gdy ceny rosną (w obliczu inflacji).  

Większy zakres oddziaływania ma krytyka o charakterze teoretycznym, ponieważ ma na celu 
zaburzenie mechanizmu dostosowawczego w kierunku równowagi (i pełnego zatrudnienia), który ma 
miejsce w marginalistycznych ramach koncepcyjnych. Zgodnie z Marshallowską teorią cen,  
w sytuacji nadwyżki podaży pracy,  pracownicy mogliby dobrowolnie zgodzić się na obniżenie swoich 
płac nominalnych w celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Gdyby redukcja wszystkich płac w 
gospodarce wyniosła np. 10%, oznaczałoby to proporcjonalny spadek krańcowego kosztu pierwotnego 
wszystkich dóbr. To znaczy, że zgodnie z wyjaśnioną wcześniej klasyczną (Marshallowską) teorią 
wartości należy oczekiwać proporcjonalnego spadku wszystkich cen. Zatem obniżce płacy nominalnej 
towarzyszy obniżka cen o mniej więcej takiej samej wartości procentowej, co oznacza, że płaca realna 
pozostaje na podobnym poziomie jak przed obniżką płacy nominalnej. Z kolei jeśli płaca realna nie 
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ulega zmianie, to nadwyżka podaży, czyli wielkość bezrobocia, również pozostaje stała. Mówiąc 
słowami Keynesa: 

"Jeśli płace nominalne ulegną zmianie, to zgodnie z logiką szkoły klasycznej należałoby oczekiwać, że, 
że ceny zmienią się w prawie takiej samej proporcji, pozostawiając poziom płac realnych i bezrobocia 
praktycznie taki sam jak wcześniej" (Keynes [ 1936] 2005: 31). 

Wniosek jest prosty: robotnicy mogą zgodzić się na obniżkę swojej płacy nominalnej, ale nie mogą, 
nawet gdyby chcieli to zrobić, spowodować spadku płac realnych. Argument ten nie tylko prowadzi do 
odrzucenia oskarżycielskiego stosunku marginalistów do robotników, ale pociąga za sobą dodatkowo 
bardzo głębokie konsekwencje teoretyczne. Idąc za Marshallowską teorią cen, należy przyjąć, że 
obniżenie płac realnych do poziomu równowagi przy pełnym zatrudnieniu nie leży w gestii robotników. 

Następnie należy stwierdzić, że na rynku pracy po prostu nie ma automatycznej drogi do osiągnięcia 
równowagi przy pełnym zatrudnieniu.  

Koncepcyjne konsekwencje, które towarzyszą krytyce rynku pracy przez Keynesa, okazują się 
druzgocące. Rynek pracy jest jednym z filarów neoklasycznej teorii dystrybucji, a także teorii wartości, 
ponieważ Marshall oparł swoją teorię ceny na kosztach produkcji.  

 

Keynes poddał krytyce założenie, że bezrobocie jest tylko dobrowolne i podszedł do problemu płac z 
innego, diametralnie odmiennego punktu widzenia. Z jednej strony uważał, że to płace nominalne 
powinny być tymi, które bierze się pod uwagę, a nie, jak to miało miejsce w modelu neoklasycznym, 
płace realne, ponieważ według niego robotnicy działają w warunkach iluzji monetarnej. A z drugiej 

strony, że w żaden sposób nie można uznać, że płace mają taki stopień elastyczności, jakiego wymagał 
model neoklasyczny, aby osiągnąć równowagę w postaci pełnego zatrudnienia. 

Po zanegowaniu klasycznego ujęcia rynku pracy Keynes musiał zaproponować nową teorię dotyczącą 
płac i poziomu zatrudnienia, ponieważ te dwie zmienne pozostały bez wyjaśnienia po jego krytyce. 
Budowanie nowej teorii Keynes rozpoczął od analizy zagregowanego popytu. W jego Ogólnej teorii, 

zagregowany popyt nie jest "podporządkowany" wielkości podaży (jak w klasycznym ujęciu w prawie 
Saya). Ma on zupełnie inną funkcję, która zależy od różnych czynników, które krótkoterminowo mogą 
być modyfikowane, aby doprowadzić do stanu równowagi. Keynes wyróżnił dwa rodzaje popytu 
globalnego: popyt konsumpcyjny i popyt inwestycyjny. Ich rozróżnienie i oddzielna analiza są 
konieczne, ponieważ w zakresie konsumpcji i inwestycji rządzą nimi inne prawa. 

Jednym z głównych zagadnień teoretycznych Keynesa było zrozumienie sił rządzących dynamiką 
popytu. W jego wizji wahania konsumpcji spowodowane wzrostem dochodu są zawsze mniej niż 
proporcjonalne do zmian dochodu, ponieważ istnieje "prawo psychologiczne" rządzące skłonnością 
do wydatków konsumpcyjnych, zgodnie z którym "gdy dochód wzrasta, konsumpcja rośnie, ale nie tak 
bardzo jak dochód ". Tym samym został zanegowany mechanizm transmisji zgodny z prawem Saya, 
w świetle którego każdy wzrost zatrudnienia i produkcji powodował wzrost dochodu, a ten z 
przekładał się na popyt. Teraz, według Keynesa, za każdym razem, gdy rośnie zatrudnienie oraz 
produkcja, a więc i dochód, można mieć pewność, że popyt konsumpcyjny wzrośnie w mniejszym 

stopniu niż pierwotny wzrost dochodu. 

Rozumowanie Keynesa jest proste: popyt konsumpcyjny nie wystarcza do wyczerpania przyrostów 

produkcji, dlatego do osiągnięcia równowagi zawsze będzie potrzebna pewna wielkość popytu 
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inwestycyjnego, która pokryje tę różnicę. Jednak popyt inwestycyjny nie zależy od zmian w produkcji, 
więc taki wzrost nie jest zapewniony. System Keynesa prowadzi zatem do dwóch podstawowych 
wniosków:  

a) wielkość popytu inwestycyjnego jest tym, co "rządzi grą", ponieważ po określeniu jego 

poziomu można ustalić również poziom zatrudnienia dający stan równowagi; 

b) jeśli popyt inwestycyjny jest niewystarczający, to wielkość zatrudnienia w stanie 
równowagi może być niższa od wymaganej dla zagwarantowania pełnego zatrudnienia. 

Podważa to doktrynę klasyczną, zgodnie z którą, pełne zatrudnienie, do którego 
nieuchronnie zmierza system, nie jest jedynym stanem równowagi. 

Sytuacja pełnego zatrudnienia ma charakter wyjątkowy, i ma miejsce tylko wtedy, gdy skłonność do 
konsumpcji i zachęty inwestycyjne pozostają we wzajemnej relacji. Inwestycje muszą zawsze 
"wypełnić lukę" między kosztami określonego poziomu produkcji (globalnej podaży) a popytem 
konsumpcyjnym, który jest zawsze niższy. Jak widać, bezrobocie może być wtedy sytuacją równowagi. 
Podaż globalną determinują warunki produkcji tj. koszty związane z danym poziomem zatrudnienia 

i krótkoterminowo ma ona charakter stały. 

Wyjaśnienie to można uznać za zwrot w stosunku do klasycznej interpretacji bezrobocia, w tym 
wskazania "odpowiedzialnych" za ten stan i określenia odpowiednich środków zaradczych, 
umożliwiających wyprowadzenie gospodarki z bezrobocia. Rzeczywiście, dla Marshalla bezrobocie 
wynikało głównie z oporu robotników (na ogół chronionych przez pobłażliwe państwo), którzy 

odmawiali obniżenia płac realnych w celu osiągnięcia równowagi umożliwiającej pełne zatrudnienie. 
Obraz nakreślany przez system Keynesa jest zupełnie inny. W jego ujęciu główną przyczyną bezrobocia 
jest słaby popyt, a dokładniej słaby popyt inwestycyjny. W zupełnej opozycji do ducha doktryny 
klasycznej, tutaj odpowiedzialność za bezrobocie przypisywana jest tym, którzy ustalają wielkość 
inwestycji, czyli przedsiębiorców. Państwo z kolei, nie pozostaje bierne, co uniemożliwiałoby 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki, ale staje się alternatywnym źródłem popytu, które uzupełnia 
lub zastępuje słabnący impuls przedsiębiorców. Wyjaśnia to, dlaczego Ogólna Teoria … stała się 
alternatywą w stosunku do lekarstwa doktryny klasycznej, która w obliczu bezrobocia zaleca obniżanie 
płac, zmniejszanie wydatków publicznych i uelastycznianie prawa pracy. 

Podsumowując, polityczne konsekwencje tez Keynesa wyraźnie różnią się od neoklasycznych i 
zakładają, że: 

a) Mogą istnieć sytuacje równowagi, w których istnieje bezrobocie; 

b) Bezrobocie może być niedobrowolne z powodu sztywności płac w dół;  

c) Zwiększenie zatrudnienia w sytuacji bezrobocia można osiągnąć poprzez zwiększenie 
bodźców w popycie inwestycyjnym, co oznacza, że egzogeniczne interwencje rynkowe nie są 
zjawiskiem negatywnym, ale są niezbędne do osiągnięcia pełnego zatrudnienia. 
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ę
Z czasem tezy keynesowskie zyskały dużą popularność dzięki temu, że szybko wykazały znacznie 
większą niż teorie neoklasyczne zdolność do radzenia sobie z ówczesnymi zjawiskami gospodarczymi. 
Jednak żadna z kolejnych aktualizacji oryginalnego modelu keynesowskiego nie dostarczyła 
wystarczająco mocnych odpowiedzi, teoretycznych i politycznych, na problemy, które pojawiły się w 
latach 70. i 80. 

Polityka keynesowska dostarczała zadowalających rozwiązań w latach ekspansywnego wzrostu w 
okresie powojennym, ale stała się naprawdę nieskuteczna w obliczu nowego typu recesji ostatnich 
dekad XX wieku. Wysoki poziom bezrobocia postawił pod znakiem zapytania keynesowskie 
wykorzystanie polityki gospodarczej. Internacjonalizacja stosunków gospodarczych sprawiła, że 
wnioski płynące z analizy popytu w gospodarkach zamkniętych stały się nieaktualne. Kryzys 
produktywności, który wymusił rekonwersję technologiczną, oraz powstanie bardzo głębokiego 
konfliktu dystrybucyjnego, uniemożliwiającego ujmowanie regulacji zatrudnienia jako jeszcze jednego 
wymiaru polityki dochodowej, stanowiły problemy, na które keynesizm nie znajdował rozwiązań. 
Podobnie jak stało się to z modelem neoklasycznym, rzeczywistość wymusiła weryfikację założeń 
szkoły keynesowskiej. 

 

W latach 70. pojawiły się jednocześnie wysokie stopy inflacji i bezrobocia. Spowodowało to z 
konieczności zmianę podstaw rozumienia zjawiska bezrobocia, a wraz z nim teoretycznego 
wyjaśnienia funkcjonowania rynku pracy. Na poziomie makroekonomicznym wyjaśnienie to zostało 
zaproponowane przez koncepcję "naturalnej stopy bezrobocia" opracowaną pierwotnie przez Miltona 

Friedmana (1968), założyciela szkoły monetarystycznej, która odrzuciła podstawowe zależności 
modelu keynesowskiego.  

W nowej koniunkturze gospodarczej stagflacja (utrzymująca się wysoka inflacja połączona z wysokim 
bezrobociem i stagnacją popytu) stała się dominującym paradygmatem. Friedman powrócił do 
bardziej radykalnych założeń modelu neoklasycznego o ograniczonej możliwości prowadzenia 
ekspansywnej polityki popytowej (zachęt państwa do popytu inwestycyjnego) w celu zmniejszenia 
bezrobocia. W rozumieniu monetarystów efektywna stopa bezrobocia, która nie musi wynosić zero, 
będzie odpowiadać bezrobociu dobrowolnemu. 

W rzeczywistości koncepcja naturalnej stopy bezrobocia jest tylko odnowioną wersją neoklasycznej 
idei stanowiącą, że istnieją pewne poziomy równowagi płac realnych i zatrudnienia w gospodarce, 
których nie można zmienić poprzez zmiany cen. Wynikająca z tego normatywna propozycja jest 
oczywista: aby osiągnąć wzrost poziomu zatrudnienia, można działać tylko poprzez obniżanie płac 
pracowników. 
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Wraz ze stopniowym powrotem teorii neoklasycznej następuje intensywna i równoległa rewizja jej 
podejścia do rynku pracy, którego ograniczenia stają się coraz bardziej widoczne w konfrontacji z 
rzeczywistością. Brak jednorodności zarówno w podaży pracy, czyli w kwalifikacjach pracowników, jak 
i w popycie na pracę doprowadził do opracowania tego, co można uznać za główny wkład szkoły 
neoklasycznej do ekonomii pracy: teorii kapitału ludzkiego. 

Teoria ta sugeruje, że heterogeniczność pracowników jest wynikiem różnego stopnia inwestycji, jakich 
dokonują oni w zakresie swojego szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Heterogeniczność jest więc 
wynikiem procesu inwestycyjnego: inwestycji w kapitał ludzki. Analiza od początku obejmuje obszar 
decyzji indywidualnych, w oparciu o hipotezę, że badani mają zdolność wyboru zarówno ilości pracy, 
którą są skłonni zaoferować, jak i jakości tej pracy, co będzie zależało od ich wcześniejszej decyzji 
o zainwestowaniu w określony rodzaj szkolenia. 

To podejście odchodzi od tradycyjnej neoklasycznej koncepcji pracy jako towaru bez innych 
specyficznych cech poza tym, że jest wykonywana przez ludzi, jak twierdził Alfred Marshall. Uderzającą 
różnicą i nowym neoklasycznym "cudem" jest to, jak w swojej podróży do źródeł teoria ta zdołała 
sprawić zmienić pracę z towaru w kapitał. 

Bezrobocie zaczyna być rozumiane jako konsekwencja indywidualnych decyzji. Jest to specyficzny 
problem każdego podmiotu, a nie problem społeczny. Bezrobocia wiąże się przede wszystkim 

z niedostatecznym lub niewłaściwym inwestowaniem w szkolenia, dlatego propozycje regulacyjne 

w niniejszej analizie odnoszą się raczej do obszaru polityki edukacyjnej niż polityki rynku pracy.  

 

Zgodnie z logiką przewijającą się przez wszystkie warianty neoklasyczne, instytucje i regulacje tylko 
usztywniają gospodarkę. Oddalają w ten sposób rynki od doskonałej konkurencji i powodują sytuacje, 
w których płaca realna jest nadmiernie wysoka w porównaniu z innymi warunkami panującymi na 
rynkach produktów i pracy. 

W odniesieniu do tych problemów nurt instytucjonalistyczny ma na celu podkreślenie znaczenia 
społecznych i instytucjonalnych wpływów na zachowanie aktorów rynku pracy, a tym samym na 
ewolucję płac, zatrudnienia i bezrobocia. W przeciwieństwie modelu neoklasycznego, instytucjonalizm 
traktuje instytucje jako zmienne endogeniczne. Z perspektywy znacznie bardziej opisowej niż 
analitycznej, autorzy instytucjonalistyczni uważają, że formy organizacji przemysłowej, istniejące 
warunki na rynku dóbr, dostępna technologia, strategie kontroli przedsiębiorstw czy regulacje rynku 
pracy, odgrywają decydującą rolę w strukturze tego rynku. Rynek, który z kolei nie ma charakteru ani 
wyjątkowego, ani konkurencyjnego, ma raczej strukturę fragmentaryczną i niedoskonałą. 

Rynek pracy składa się z różnych segmentów niekonkurencyjnych i różniących się poziomem 
wynagrodzeń i warunkami pracy. Zgodnie z tą "dualną" wizją, funkcjonowanie rynku pracy można by 
wyjaśnić wychodząc z założenia, że dzieli się on na dwa duże segmenty: ograniczony rynek pierwotny 
(który obejmuje dobre miejsca pracy na rynku, czyli takie, które charakteryzują się m.in. wysokimi 
płacami, stabilnością, możliwościami awansu zawodowego) i rynek wtórny (miejsca pracy o niskich 

płacach, niestabilności, niewielkich możliwościach awansu itd.). 
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Szereg czynników społecznych, a zwłaszcza czynników popytowych, spowodował z czasem dualizację 
rynku pracy. Jednocześnie relacja między edukacją a pracą jest kształtowana przez tę dwoistość, 
a podaż pracy warunkują mniej lub bardziej stabilne czynniki tj. dostęp do wyższego wykształcenia, 
profil społeczno-kulturowy, czy tez lub wpływ rodziny na wybory edukacyjno-zawodowe. Krótko 

mówiąc, teoria ta zakłada, że społeczeństwo jest ustrukturyzowane instytucjonalnie, czyli 
uwarunkowane nawykami i regułami, które rządzą produkcją i dystrybucją bogactwa. 

Obok teorii instytucjonalistycznych alternatywę dla neoklasyków stanowiły teorie wywodzące się 
pośrednio z pierwotnego marksizmu. Podstawowym punktem konfrontacji między teoriami 
marksistowskimi i neoklasycznymi jest rozróżnienie między koncepcją pracy jako towaru, który jest 
kupowany i sprzedawany na rynku (teoria neoklasyczna) a koncepcją pracy jako czynnika produkcji, 
który jest włączany do procesu produkcji (teoria marksistowska). 

W odróżnieniu od pierwotnego podejścia marksistowskiego, skoncentrowanego na wspomnianym 
rozróżnieniu, na gruncie neomarksizmu stworzono różne teorie poruszające zagadnienia pracy 

i dynamiki, która nią rządzi. Wszystkie one zgadzały się jednak co do tego, że aby określić czynniki 
determinujące wielkość zatrudnienia lub bezrobocia w gospodarce oraz wytyczne i zasady rządzące 
dystrybucją dochodu w jej obrębie, należy przeanalizować czynniki kontekstualne tj. specyficzne 

warunki pracy, hierarchia właściwa dla pracy najemnej, mechanizmy kontroli wyartykułowane w celu 
przekształcenia siły roboczej w pracę efektywną oraz ogólne warunki gospodarki kapitalistycznej w 
danym momencie. Krótko mówiąc, stosunki pracy to nie tylko stosunki rynkowe, ale także stosunki 
społeczne. 

Ekonomia feministyczna jest jednym z ruchów na rzecz pluralizmu w ekonomii. Nurt ten zwraca uwagę 
na kwestie dotyczące kobiet, które tradycyjnie nie były dostrzegane przez szkoły ekonomiczne 
zdominowane przez mężczyzn. Ekonomia feministyczna stara się również wyodrębnić przestrzeń dla 
kobiet w naukach ekonomicznych, ze względu na sprawiedliwość, różnorodność i większe szanse na 
uwzględnienie kwestii kobiecych. Teoria ta słusznie argumentuje, że teoria ekonomii prezentuje 
historycznie męski punkt widzenia. 

Ekonomistki feministyczne twierdzą, że kobiety wykonują wiele prac, które są niepłatne 

i niezauważone, ale które pozwalają na funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i rodziny. 
Niewynagradzana praca w gospodarstwie domowym nie jest uznawana za obecną na rynku pracy, 
a ponadto oczekiwania związane z płcią, które skłaniają kobiety do wykonywania określonych zadań i 
zawodów, historycznie sprawiły, że kobiety nie były wynagradzane w takim samym stopniu jak 
mężczyźni, zarówno pod względem społecznym, jak i finansowym. Co więcej, nieodpłatna praca nie 
kończy się w domu. W pracy oczekuje się od kobiet wykonywania mniej ważnych zadań niż mężczyźni. 
Zadania te nie przyczyniają się do rozwoju kariery kobiet, ale są niezbędne do utrzymania miejsca 
pracy. Dotyczy to wykonywania swego rodzaju prac domowych w biurze tj. utrzymywanie porządku, 
czy przynoszenie jedzenia, jak również spisywania protokołów, wspierania innych, tworzenia 

harmonogramów i tym podobnych.  
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Kobiety historycznie wykonywały dużą ilość pracy, która nie była dostrzegana przez szkoły 
ekonomiczne. Dokładniejsze dane i uwzględnienie tych koncepcji w myśli ekonomicznej 
i wyobrażeń społeczeństwa na temat "pracy" byłoby ogromnym krokiem naprzód. 5 

Ani klasyczna, ani neoklasyczna, marksistowska czy keynesowska szkoła ekonomii nie poruszały 
problemu skali gospodarczej. Wszystkie one zawsze koncentrowały się na wzroście gospodarczym, 
gdyż w czasach, gdy powstawały, problemy ekologiczne nie były przedmiotem realnego 
zainteresowania. Najważniejszym wkładem ekonomii ekologicznej jest argument, że gospodarka 
ludzka jest podsystemem naturalnego systemu podtrzymywania życia na Ziemi. Ziemia zaś ma 
ograniczone zasoby. Argumentacja ta skupia się na wartości życia, a nie wartości pieniężnej tego, co 
gospodarki produkują i dystrybuują. 

W ostatnich dziesięcioleciach zrozumieliśmy, że zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza to 
problemy, które dotyczą nas wszystkich. Problem jednak w tym, że chociaż regulacje, takie jak polityka 
w zakresie zielonej energii, mogą prowadzić do znacznej poprawy stanu środowiska i korzyści 
zdrowotnych, to jednocześnie nakładają one na firmy dodatkowe koszty produkcji, zwłaszcza 

w sektorach obejmujących wymianę handlową i intensywnie wykorzystujących siłę roboczą i energię.  

Szkoła ekonomii ekologicznej twierdzi jednak, że korzyści z takich regulacji środowiskowych 
prawdopodobnie przewyższają wszelkie koszty. Polityka zielonego wzrostu ma na celu jednoczesną 
poprawę jakości środowiska i wzrost gospodarczy. Udana transformacja w kierunku zielonego wzrostu 
może stworzyć nowe możliwości dla pracowników, ponieważ miejsca pracy można tworzyć w wielu 
sektorach gospodarki o niskiej intensywności emisji, podczas gdy w sektorach o wysokiej 
intensywności emisji  miejsca pracy są likwidowane.  

Najprawdopodobniej w większości krajów redukcja zatrudnienia najbardziej dotknie "pracowników 
fizycznych i rolnych". Ta kategoria zawodowa jest w dużej mierze zatrudniona w sektorach 
energochłonnych. Pracownicy z branż takich jak usługi i sprzedaż oraz kierownicy i urzędnicy są mniej 
narażeni, ponieważ reprezentują branże będące przedmiotem mniejszej aktywności polityki 
ekonomicznej.  

Powodzenie polityki ekologicznego wzrostu gospodarczego zależy od zdolności przedsiębiorstw i 
pracowników do dostosowania się do zmian w strukturach gospodarczych wywołanych przez tę 
politykę. Pogłębianie wiedzy na temat kategorii stanowisk pracy, które są najbardziej narażone w 
związku z wdrażaniem polityki ekologicznego wzrostu gospodarczego, ma zasadnicze znaczenie dla 
dostosowania polityki edukacyjnej i szkoleniowej, jak również systemów redystrybucji, które będą 
uwzględniać cele ekologicznego wzrostu gospodarczego. 

 

 

 
5 Nasz projekt zawiera cały rozdział poświęcony feministycznej ekonomii, więc gorąco 
zachęcamy do sprawdzenia go w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych teorii. 
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Aby globalnie ocenić zmiany w podejściu, które zachodziły w teorii ekonomii, a zwłaszcza 

w odniesieniu do teorii pracy i zatrudnienia, należy pamiętać o problemach otoczenia społecznego, 
w którym się one dokonywały. Historia pokazuje bowiem, że zmiany paradygmatów zawsze następują 
równolegle z ważnymi przemianami gospodarczymi, których źródłem są interesy różnych grup 
społecznych. Analiza ekonomiczna nigdy nie może być i nie była wyobcowana. 

W ostatnich latach nastąpiły bardzo istotne przekształcenia w charakterze i organizacji pracy, a także 
w ogólnych warunkach ekonomicznych, które na nią wpływają. Baza technologiczna została 
zmodyfikowana niemal radykalnie, zmienił się charakter systemów finansowych i ich relacji 

z gospodarką realną, powstał nowy system uzyskiwania praw i różne systemy wykorzystania i 
mobilności zasobów. Zmienił się system regulacyjny i inne instytucje, konwencje i wartości społeczne, 
które strukturyzują społeczeństwo i stosunki gospodarcze w ogóle. Jeśli chodzi o pracę, zmieniły się 
warunki kształcenia, podaż i popyt na pracę, zmieniły się piramidy wiekowe, procent ludności aktywnej 
i nieaktywnej zawodowo, czas pracy, poziomy i warunki kształcenia.  

Wszystkie te zmiany są wynikiem różnych czynników, których specyficzna kombinacja różni się 

w zależności od regionu i jego problemów społecznych. Kombinacja ta zależy również od stopnia 
sukcesu lub porażki poprzednich modeli regulacji i interwencji. Jednak tym, co charakteryzuje 
dominujące obecnie szkoły ekonomiczne, nie jest podkreślanie tych różnic, lecz raczej pogląd 

o uniwersalności głównych postulatów polityczno-ekonomicznych. 

Podstawowy "konsensus", który dziś dominuje w myśli ekonomicznej mieści się w ramach 
"konsensusu waszyngtońskiego", modelu, w ramach którego sformułowano serię propozycji, które 
mówią o tym, co zdaniem największych potęg gospodarczych i politycznych jest potrzebne krajom 
peryferyjnym do poprawy kondycji gospodarczej. Propozycje te zawarte są w serii postulatów, które 
stanowią zasadnicze odniesienia doktryny neoliberalnej: 

1)  Konieczność maksymalnego ograniczenia zakłócającej interwencji rządu; 

2) Głównym celem polityki makroekonomicznej powinna być stabilność cen; 

3) Głównym zadaniem rządu musi być teraz sprawienie, by rynki funkcjonowały jak 
najswobodniej, bez ograniczeń regulacyjnych. 

W wyjątkowym przypadku Europy konsensus ten urzeczywistnił się również w innym istotnym 
aspekcie z punktu widzenia pracy i zatrudnienia – unii walutowej. Jest ona budowana przy dużych 
ograniczeniach mobilności siły roboczej, która wynika z bardzo różnych powodów. Równowagę należy 
osiągnąć poprzez elastyczność cen i płac, promowanie konkurencyjnych strategii podatkowych i 
stopniowy demontaż państwa opiekuńczego. 
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ś
Jak zostało wykazane, współczesne podejścia rozwijały się w różnych nurtach i w różnym natężeniu. 
Niemniej jednak nową doktrynę cechuje  globalny konsensus dotyczący instrumentów, które powinny 
rządzić pracą. Zgodnie z głównymi założeniami nowej doktryny: 

1) problemy z zatrudnieniem lub bezrobociem mają więcej wspólnego z istnieniem 
nieadekwatnych strategii indywidualnych niż z problemami zagregowanymi (społeczno-

kolektywnymi); 

2) praca znika jako czynnik produkcyjny i przekształca się w specyficzny rodzaj kapitału, a 
robotnicy w kapitalistów. W ten sposób praca staje się kapitałem w najczystszym 
neoklasycznym sensie, a konflikt klasowy znika; 

3) poziom zatrudnienia jest stałą, a nie zmienną, na którą należy próbować wpływać poprzez 
instrumenty regulacji makroekonomicznej. Przeciwnie, poziom zatrudnienia (a więc i 
bezrobocia) jest określany przez stopę naturalną. Problem bezrobocia jest ponownie 

postrzegany jako dobrowolny. 

Ostatnią cechą nowej doktryny jest to, że choć zdobyła ona niezwykłe wpływy polityczne, jej 
zwolennicy nie znaleźli minimalnych dowodów empirycznych, które powinni mieć, aby uznać ją za 
naukową. Nie udało się wykazać, że większa elastyczność w reformach prawa pracy to skuteczny 
instrument oddziaływania na poziom zatrudnienia. Nie można też wykazać, że zwiększone wpływy 
związków zawodowych są przyczyną bezrobocia, na co wielokrotnie wskazuje akademicka ortodoksja 
lub co głoszą instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. 

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, należy zadać palące pytanie: do jakiego stopnia ma sens 
ignorowanie przez gospodarkę problemu efektywnego dobrobytu pracowników lub społeczeństwa w 
ogóle? Kiedy Międzynarodowa Organizacja Pracy zwraca uwagę, że w 2019 roku 20 procent osób o 

najniższych dochodach, około 650 milionów pracowników, zarabia mniej niż 1 procent globalnego 
dochodu z pracy6, a stopa bezrobocia jest na poziomie najwyższym od 30 lat, należy się zastanowić: 
czy rozsądne jest utrzymywanie, że sytuacja ta ma miejsce po prostu dlatego, że tacy pracownicy 
postanowili nie inwestować w siebie w wystarczającym stopniu lub że są dobrowolnie bezrobotni, 
ponieważ upierają się, by nie akceptować niższych płac? 

Krótko mówiąc, ostateczny bilans wiedzy, jaką różne współczesne szkoły ekonomiczne wniosły do 
badań nad pracą i zatrudnieniem, jest dość frustrujący. Obecne dominujące szkoły nie analizują 
problemu bezrobocia od strony globalno-społecznej. Jest to ograniczenie, które pociąga wielkie 
wyzwania w zakresie ekonomicznej analizy problemu pracy. Wyzwania te z pewnością zostaną 
spotęgowane przez obecny zdrowotny kryzys globalny, który rozpoczął się w 2020 roku i który już teraz 
doprowadził do ogromnych zmian w strukturze i organizacji pracy.  

  

 
6

 Dostęp: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htmAnd 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_712234/lang--en/index.htm
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
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Ć
Zarys tematyczny: 

Ćwiczenie ma na celu zinternalizowanie przez uczniów głównych cech różnych szkół myśli 
ekonomicznej.  

 

Cele 

- stymulowanie myślenia o wyjaśnionych koncepcjach teoretycznych  
- zbadanie głównych różnic pomiędzy poszczególnymi systemami gospodarczymi 
- przedstawienie podstawowych faktów na temat modeli klasycznego, marginalistycznego, 

neoklasycznego, marksistowskiego i keynesowskiego 

 

Materiały i czas 

Bingo zostało zaprojektowane w formie tabeli, jak pokazano poniżej, która może zostać wydrukowana 
z wyprzedzeniem lub zostać narysowana ręcznie przez instruktora i studentów. Czas może być 
regulowany od 30 minut do godziny. 

 

Wielkość grupy 

Min. 10 uczestników 

 

Instrukcje dla trenerów 

1. Podziel klasę na małe grupy.  
2. Nauczyciel losuje/rozdaje poniższą pustą tabelę, wyjaśniając, że drużyna, która jako pierwsza 
skompletuje 3 X w pionowej kolumnie, powinna krzyknąć BINGO! 
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 Klasycy  

(bez Marksa) 

Marginalista Neoklasycystyczn

a 

Marksistow

ska 

Keynesistka 

Pierwsza szkoła, 
która stawiała 
ekonomię jako 
naukę 

     

Dla tej szkoły 
państwo nie 
powinno 

interweniować 

     

Twórca państwa 
opiekuńczego 

     

Najsilniejszy 

krytyk 

koncentracji 

kapitału 

     

Wynalazł 
koncepcję 
niewidzialnej ręki 

     

Zdefiniował 
pojęcie pracy 
abstrakcyjnej i 

nadwyżki 

     

Oparte na 

teoriach wartości 
     

Wynalazł model 
rynku pracy 

     

Wynalazł teorię 
użyteczności 

     

Dla tej teorii pełne 
zatrudnienie nie 

jest 

gwarantowane 

przez prawa rynku 
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Tabela z wynikami (dla prowadzącego zajęcia) 
 

Teorie/Szkoły Klasycy 

(bez 

Marksa) 

Marginalis

ta 

Neoklasycy Marksis

towska 

Keynesist

ka 

Pierwsza szkoła, która stawiała 
ekonomię jako naukę 

X     

Dla tej szkoły państwo nie 
powinno interweniować 

X X X   

Twórca państwa opiekuńczego     X 

Najsilniejszy krytyk 

koncentracji kapitału 

   X  

Wynalazł koncepcję 
niewidzialnej ręki 

X     

Zdefiniował pojęcie pracy 
abstrakcyjnej i nadwyżki 

   X  

Oparte na teoriach wartości X X  X  

Wynalazł model rynku pracy   X   

Wynalazł teorię użyteczności  X    

Dla tej teorii pełne 
zatrudnienie nie jest 

gwarantowane przez prawa 

rynku 

    X 

 

 

3. Po tym jak pierwsza drużyna krzyknie Bingo! Prowadzący musi sprawdzić poprawność odpowiedzi i 
ułatwić dialog z uczniami w przypadku jakichkolwiek pytań. 
4. Jeśli pierwszy zespół odpowiedziałby poprawnie na wszystkie punkty, ćwiczenie kończy się na tym. 
W przeciwnym razie prowadzący będzie kontynuował odczytywanie tematów, które pozostały na 
stole. 
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Ć ś
Przegląd 

Zadanie jest przeznaczone dla studentów, aby zrozumieli różnice pomiędzy teoriami wartości 
wyjaśnionymi w tym rozdziale. Ponieważ pojęcia te mogą być mylące, sugeruje się, aby przed quizem 
przedstawić krótkie podsumowanie tego tematu.  
 

Cele 

- ugruntować pojęcia wyjaśnione wokół teorii wartości i jej związku z pracą 

 

Materiały i czas 

Nie są potrzebne żadne materiały. Proponujemy skorzystać z platformy online, takiej jak myquiz.org 
(za darmo do 25 uczniów). Czas może być dostosowany od 30 minut do godziny. 
 

Wielkość grupy 

Indywidualnie  

 

Instrukcje dla trenerów 

1. Prowadzący powinni przekazać studentom link do quizu, który należy wcześniej przygotować.  
2. Prowadzący odczytuje pytania dla każdej rundy (patrz Pytania do quizu poniżej) i może wstrzymać 
zajęcia, jeśli uczniowie mają jakieś pytania. 
3. Po zakończeniu quizu prowadzący może sprawdzić, kto jest zwycięzcą i wręczyć uczniowi nagrodę 
(może być symboliczna!). Ta część zajęć powinna zająć łącznie od 20 do 30 minut.  

 

Pytania 

1. Pierwszym autorem, który powiązał wartość towarów z pracą był: 
a. Marks 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2. Dla Riccardo podstawowym regulatorem cen jest... 

a. Czas pracy potrzebny do wyprodukowania danego towaru 

b. Wartość wymiany 

c. Wynagrodzenie pracowników 

 

3. Głównym dodatkiem Ricardo do teorii wartości Smitha jest... 

a. Lepsze określenie „czasu pracy“. 

b. Że płace są jak cena każdego innego towaru, podlega stałym wahaniom. 
c. Aktualizacja "społeczeństwa pierwotnego 

 

4. Mimo różnic, Smith i Ricardo zgadzali się w tym, że: 

a. wymiana towarów następuje wtedy, gdy popyt i cena oferty są zbieżne 

b. zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń nasępuje zgodnie z cenami na rynku 

c. tylko i wyłącznie praca ma zdolność do "tworzenia" wartości 
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5. Zasadnicze różnice między klasykami a Marksem w teoriach wartości to: 
a. Różnica między pracą abstrakcyjną a pracą konkretną 

b. Wartość i wartość wymienna to nie to samo 

c. Oba powyższe 

 

6. Według Marksa „wartość towaru zmienia się proporcjonalnie do nakładu pracy i odwrotnie 

proporcjonalnie do zdolności produkcyjnej zainwestowanej w niego pracy“. 

a. Prawdziwe 

b. Fałszywy 

 

7. Marksowska teza "niezbędny czas pracy stanowi regulator cen i zysku" jest analogiczna do 

Smitha: 

a. Teorii cen 

b. Teorii niewidzialnej ręki 
c. Obu powyższych 

 

8. Marks zdefiniował wartość nadwyżkową jako... 
a. Różnica między całkowitym czasem pracy a czasem potrzebnym do odtworzenia 

zdolności pracowników do pracy 

b. Różnica między pracą nieodpłatną a pracą nadwyżkową 

c. Żadne z powyższych 

 

9. Szkołą, której przyszło zastąpić teorię wartości pracy teorią użyteczności, była: 
a. Neoklasyczna 

b. Keynesowska 

c. Marginalistyczna 

 

10. Główny powód porzucenia teorii wartości pracy to: 

a. Chęć odróżnienia od marksizmu  

b. Pojęcie to budziło niezadowolenie establishmentu, gdyż prowadziło do 
"niebezpiecznych wniosków" w kwestii redystrybucji społecznej. 

c. Oba powyższe 

 

11.  Dla marginalistów, wartość towaru jest określona przez jego użyteczność, która odnosi się do 
satysfakcji z konsumpcji dobra.  

a. Prawda 

b. Fałsz 

 

12. Główny wkład teorii wartości Marshalla to: 
a. Koncepcja użyteczności krańcowej 
b. Koncepcja poświęcenia pracy i poświęcenia oczekiwania  

c. Odrzucenie prawa wartości 

 

Uwaga: jeśli prowadzący uzna, że ćwiczenie jest zbyt trudne dla słuchaczy, sugeruje się, by zamiast 
używać narzędzia MyQuiz online, przeprowadzić je jako ćwiczenie offline (ponieważ jest to w zasadzie 
ćwiczenie jednokrotnego wyboru). W tym przypadku, studenci nie będą pod presją czasu narzędzia 
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online i będą mogli mieć obok siebie informacje zawarte w tym rozdziale, aby szukać w nich 
odpowiedzi.  
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Ć
 

Przegląd i cele 

Ćwiczenie ma na celu zrozumienie przez uczestników różnic pomiędzy teoriami szkoły neoklasycznej i 
szkoły keynesowskiej. 
 

Materiały i czas 

Zachęcamy prowadzącego do wypisania stwierdzeń na tablicy lub w prezentacji PPT, aby uczniowie 
mieli je widoczne podczas całego ćwiczenia.  
 

Wielkość grupy 

Można je przeprowadzić w grupach lub indywidualnie. Ćwiczenie może trwać 20/30 minut, a po nim 
najlepiej jest przeprowadzić dyskusję.  
 

Instrukcje dla trenerów 

1. W zależności od liczby osób prowadzący powinien zdecydować, jak podzielić grupę.  
2. Prowadzący przedstawia uczniom stwierdzenia, które należy określić jako prawdziwe lub fałszywe i 
daje im 15 minut na zastanowienie się/dyskusję w grupach.  
3. Na koniec każda grupa podzieliła się swoimi wynikami, uzasadniając tylko stwierdzenia Fałsz.  
4. Prowadzący może zdecydować, że albo ujawni wynik dla każdego stwierdzenia w tym czasie, albo 
na koniec ćwiczenia. Ponownie, w każdym przypadku, zachęca się do dyskusji.  
5. Prowadzący może wybrać z poniższej listy liczbę P/F do przeanalizowania w zależności od czasu, 
jakim dysponuje grupa, oraz od tego, jak trudne było to zadanie. 
 

Oświadczenia   
1. W teorii neoklasycznej istnieje automatyczna i magnetyczna tendencja, która popycha system do 

równowagi i nie spoczywa, dopóki nie osiągnie tego stanu (P) 

 

2. Krzywa podaży jest przedstawieniem decyzji podejmowanej przez pracowników pomiędzy 
użytecznością zgłaszaną przez wynagrodzenie uzyskiwane za pracę a użytecznością zapewnianą 
przez wypoczynek i ma ona nachylenie w dół (F: pierwsza część jest prawdziwa, ale krzywa ma 
nachylenie w górę) 

 

3. W teorii neoklasycznej rynek pracy automatycznie prowadzi do pełnego zatrudnienia przy płacy, 
która równoważy popyt i podaż (P). 

 

4. W teorii neoklasycznej bezrobocie jest dobrowolne i można je rozwiązać przez zwiększenie 
popytu na pracę (F: pierwsza część jest prawdziwa, ale nie można go rozwiązać przez zwiększenie 
popytu, jedynym sposobem rozwiązania bezrobocia dla tej teorii jest obniżenie płac).  

 

5. W teorii neoklasycznej gospodarka jest zawsze w warunkach pełnego zatrudnienia, a sztywność 
płac jest przyczyną bezrobocia (P) 
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6. W teorii keynesowskiej bezrobocie może być również sytuacją równowagi, która może być 
stabilna w czasie, ale pracownicy mogą obniżyć swoje płace, aby wrócić do równowagi (F: 
pierwsza część prawdziwa, druga część fałszywa: pracownicy nie mogą zmniejszyć bezrobocia, 

ponieważ nie mogą obniżyć płac realnych) 
 

7. W przeciwieństwie do prawa Saya, dla Keynesa każdy wzrost produkcji i dochodu nie zawsze 
zwiększa popyt, ponieważ ten ostatni wprowadza rozróżnienie między popytem konsumpcyjnym 
a inwestycyjnym. (P) 

 

8. W teorii keynesowskiej, jeśli popyt inwestycyjny jest duży, to wielkość zatrudnienia w stanie 
równowagi może być niższa od wymaganej dla zagwarantowania pełnego zatrudnienia (F: 
dokładnie odwrotnie, jeśli popyt inwestycyjny jest mały i niewystarczający, to może prowadzić 
do bezrobocia) 

 

9. W teorii keynesowskiej inwestycje muszą zawsze "wypełnić lukę" między kosztami dowolnego 
poziomu produkcji (podaż globalna) a popytem konsumpcyjnym, zawsze niższym (P) 

 

10. W teorii keynesowskiej przyczyną bezrobocia jest słaby popyt, a dokładniej słaby popyt 
konsumpcyjny (F: to słaby popyt inwestycyjny) 

 

11. W teorii keynesowskiej egzogeniczne interwencje rynkowe (ze strony państwa) nie są 
negatywne, ale są niezbędne do osiągnięcia pełnego zatrudnienia (P) 
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Ć
 

Przegląd i cele 

Ćwiczenie ma na celu powiązanie najistotniejszych autorów i uczonych z każdą szkołą myśli 
ekonomicznej wyjaśnioną w tym rozdziale. Dodaje również rozróżnienie pomiędzy ortodoksyjnymi i 
heterodoksyjnymi liniami ekonomicznymi, aby uczniowie mogli zrozumieć stanowiska każdej linii 
argumentacyjnej. 

 

Materiały i czas 

Prowadzący może wykorzystać platformę internetową, taką jak Miro.com, do przeprowadzenia 
ćwiczenia lub zrobić to w trybie offline, drukując i wycinając formularze udostępnione poniżej.  
 

Wielkość grupy 

Można je przeprowadzić w grupach lub indywidualnie. Czynność ta zajmie 20/30 min.  
 

Instrukcje dla trenerów 

1. W zależności od liczby osób prowadzący powinien zdecydować, jak podzielić grupę lub czy wykonać 
ćwiczenie indywidualnie.  
2. Prowadzący przedstawia różne szkoły w sposób niezorganizowany (rysunek 1) i prosi uczniów o 

ułożenie ich w kolejności, jaką uznają za stosowną (można zasugerować, aby kierować się orientacją 
historyczną podaną w rozdziale). Prowadzący może zapytać, które szkoły wydają się należeć bardziej 
do heterodoksyjnej lub ortodoksyjnej linii ekonomii na podstawie ogólnej wiedzy uczniów. 

3. Po ułożeniu przez uczniów poszczególnych szkół mają oni za zadanie zlokalizować nazwiska autorów 
wokół każdej ze szkół, do której należą.  
4. Ponieważ jest to ćwiczenie mające na celu stymulowanie połączeń, nie ma dobrych ani złych 
odpowiedzi. Niemniej jednak to, co jest pokazane na rysunku 2, jest najbliższe temu, co jest uważane 
za konwencję.  Ponownie, w każdym przypadku, zachęca się do dyskusji.  
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Rysunki 

Rysunek 1. Szkoły niepogrupowane 
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Rysunek 2. Wynik końcowy 
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Dla instruktora do wydrukowania 
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Ć ś
Pytania testowe: 

 

1. Pierwszym autorem, który powiązał wartość towarów z pracą był: 
a. Marks 

b. Adam Smith 

c. David Ricardo 

 

2. Dla Riccardo podstawowym regulatorem cen jest... 

a. Czas pracy potrzebny do wyprodukowania danego towaru 

b. Wartość wymiany 

c. Wynagrodzenie pracowników 

 

3. Głównym dodatkiem Ricardo do teorii wartości Smitha jest... 
a. Lepsze określenie „czasu pracy“. 

b. Że płace są jak cena każdego innego towaru, podlega stałym wahaniom. 
c. Aktualizacja "społeczeństwa pierwotnego 

 

4. Mimo różnic, Smith i Ricardo zgadzali się w tym, że: 

a. wymiana towarów następuje wtedy, gdy popyt i cena oferty są zbieżne 

b. zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń nasępuje zgodnie z cenami na rynku 

c. tylko i wyłącznie praca ma zdolność do "tworzenia" wartości 
 

5. Zasadnicze różnice między klasykami a Marksem w teoriach wartości to: 
a. Różnica między pracą abstrakcyjną a pracą konkretną 

b. Wartość i wartość wymienna to nie to samo 

c. Oba powyższe 

 

6. Według Marksa „wartość towaru zmienia się proporcjonalnie do nakładu pracy i odwrotnie 

proporcjonalnie do zdolności produkcyjnej zainwestowanej w niego pracy“. 

a. Prawdziwe 

b. Fałszywy 

 

7. Marksowska teza "niezbędny czas pracy stanowi regulator cen i zysku" jest analogiczna do 

Smitha: 

a. Teorii cen 

b. Teorii niewidzialnej ręki 
c. Obu powyższych 

 

8. Marks zdefiniował wartość nadwyżkową jako... 
a. Różnica między całkowitym czasem pracy a czasem potrzebnym do odtworzenia 

zdolności pracowników do pracy 

b. Różnica między pracą nieodpłatną a pracą nadwyżkową 

c. Żadne z powyższych 
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9. Szkołą, której przyszło zastąpić teorię wartości pracy teorią użyteczności, była: 
a. Neoklasyczna 

b. Keynesowska 

c. Marginalistyczna 

 

10. Główny powód porzucenia teorii wartości pracy to: 

a. Chęć odróżnienia od marksizmu  

b. Pojęcie to budziło niezadowolenie establishmentu, gdyż prowadziło do 
"niebezpiecznych wniosków" w kwestii redystrybucji społecznej. 

c. Oba powyższe 

 

11.  Dla marginalistów, wartość towaru jest określona przez jego użyteczność, która odnosi się do 
satysfakcji z konsumpcji dobra.  

a. Prawda 

b. Fałsz 

 

12. Główny wkład teorii wartości Marshalla to: 
a. Koncepcja użyteczności krańcowej 
b. Koncepcja poświęcenia pracy i poświęcenia oczekiwania  

c. Odrzucenie prawa wartości 
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Ć
Zdania  

1. W teorii neoklasycznej istnieje automatyczna i magnetyczna tendencja, która popycha system do 

równowagi i nie spoczywa, dopóki nie osiągnie tego stanu (P) 

 

2. Krzywa podaży przedstawia decyzję pracowników pomiędzy użytecznością wynikającą z 
wynagrodzenia za pracę a użytecznością wynikającą z wypoczynku i jest nachylona w dół (F: 

pierwsza część jest prawdziwa, ale krzywa jest nachylona w górę). 
 

3. W teorii neoklasycznej rynek pracy automatycznie prowadzi do pełnego zatrudnienia przy płacy, 
która równoważy popyt i podaż (P). 

 

4. W teorii neoklasycznej bezrobocie jest dobrowolne i można je rozwiązać przez zwiększenie 
popytu na pracę (F: pierwsza część jest prawdziwa, ale nie można go rozwiązać przez zwiększenie 
popytu, jedynym sposobem rozwiązania bezrobocia dla tej teorii jest obniżenie płac).  
 

5. Dla szkoły neoklasycznej gospodarka jest zawsze w warunkach pełnego zatrudnienia, a sztywność 
płac jest przyczyną bezrobocia (P) 

 

6. Dla Keynesa bezrobocie może być również traktowane jako sytuacja równowagi, która może być 
stabilna w czasie, ale pracownicy mogą obniżyć swoje płace, aby powrócić do równowagi (F: 

pierwsza część prawdziwa, druga część fałszywa: pracownicy nie mogą zmniejszyć bezrobocia, 
ponieważ nie mogą obniżyć płac realnych) 
 

7. W przeciwieństwie do prawa Saya, dla Keynesa każdy wzrost produkcji i dochodu nie zawsze 

zwiększa popyt, ponieważ ten ostatni wprowadza rozróżnienie między popytem konsumpcyjnym 
a inwestycyjnym. (P) 

 

8. Dla Keynesa jeśli popyt inwestycyjny jest duży, to wielkość zatrudnienia w stanie równowagi 

może być niższa od wymaganej dla zagwarantowania pełnego zatrudnienia (F: dokładnie 
odwrotnie, jeśli popyt inwestycyjny jest mały i niewystarczający może prowadzić do bezrobocia) 
 

9. W teorii keynesowskiej inwestycje muszą zawsze "wypełnić lukę" między kosztem dowolnego 

poziomu produkcji (podaż globalna) a popytem konsumentów, zawsze niższym (P) 

 

10. W teorii keynesowskiej przyczyną bezrobocia jest słaby popyt, a dokładniej słaby popyt 
konsumpcyjny. (F: słaby popyt inwestycyjny) 
 

11. W teorii keynesowskiej egzogeniczne interwencje rynkowe (ze strony państwa) nie są 
negatywne, ale są niezbędne do osiągnięcia pełnego zatrudnienia (P) 
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ą ę ęż
Skąd się biorą pieniądze? Dlaczego mamy zwykle do czynienia z niedoborem pieniądza, jednak 
w sytuacjach kryzysowych pieniądz staje się nagle dostępny, w praktycznie nieograniczonej ilości? 
Skąd niektóre rządy w dobie koronawirusa biorą setki miliardów euro, funtów czy dolarów? I dlaczego 

niektóre rządy w strefie euro nie są w stanie tego zrobić? Rządy, banki centralne i pozostałe banki: kto 

właściwie kreuje pieniądz znajdujący się w ich posiadaniu i kto komu go pożycza? Czy nasze dzieci 
naprawdę będą musiały kiedyś spłacić długi zaciągnięte przez państwo? 

Niniejszy artykuł stanowi próbę nakreślenia ogólnego obrazu głównych mechanizmów leżących 
u podstaw systemu monetarnego oraz przekazania informacji niezbędnych by odpowiedzieć na 
pytania zadane powyżej. Przedmiotowych odpowiedzi udzielono przez pryzmat nowoczesnej teorii 
monetarnej (określanej również mianem nowoczesnej teorii pieniądza lub, w skrócie, „MMT”). 
W chwili obecnej MMT jest przedmiotem ożywionej dyskusji z dwóch powodów: po pierwsze, teoria 

ta podkreśla monopol państwa w obszarze pieniądza, po drugie zaś, oferuje alternatywne spojrzenie 
na kwestię długu państwowego. Uczestnicy dyskusji i krytycy koncentrują się na pytaniach 
o charakterze normatywnym dotyczącym tego, jakie działania należy, a jakich nie należy podejmować 
w ramach polityki fiskalnej i monetarnej. W niniejszym artykule wychodzimy dla odmiany od punktu 

zero, tj. zaczynając od objaśnienia systemu monetarnego w jego faktycznej postaci z odwołaniem do 
opisowych elementów MMT. W efekcie zyskujemy solidne podstawy, by udzielić odpowiedzi na 
pytania pojawiające się w trakcie analizy naszego systemu monetarnego. Jest to możliwe dzięki temu, 
że MMT jest jedyną teorią monetarną, która analizuje praktyki stosowane przez banki, banki centralne 
i ministerstwa finansów w sposób empiryczny, śledząc przepływ pieniądza w ramach ich bilansów. Nie 

da się ukryć, że najnowsze publikacje banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, 

Bundesbanku oraz Banku Anglii potwierdzają fundamentalne wnioski płynące z MMT, a jednocześnie 
wprost zaprzeczają podstawowym założeniom teorii monetarnej głównego nurtu wyznawanej 

wcześniej. 

Opisowa część MMT pomoże nam zrozumieć różnorakie metody kreacji pieniądza, hierarchię, 
w ramach której funkcjonują rządy i banki oraz nierozerwalny związek istniejący między pieniądzem 
a długiem. Na początek przedstawione zostaną pokrótce podstawowe zasady systemu monetarnego. 

W pełnej wersji tego artykułu znaleźć można odpowiedzi na pytania, jakie mogą pojawić się w trakcie 

bieżącej lektury, w tym informacje na temat ponadnarodowej waluty euro, która choć sama w sobie 

stanowi bardziej skomplikowany przypadek, to nadal funkcjonuje w ramach państwowego systemu 
pieniężnego, podlegającego zasadom opisanym poniżej. 

ą
1. Nasze pieniądze nie są objęte gwarancjami, ani ograniczeniami w powiązaniu z jakimikolwiek 

innymi dobrami materialnymi, np. kruszcami (złotem lub srebrem). Posiadanie banknotu o nominale 

50 euro nie oznacza, że „Na podstawie tego banknotu bank centralny wypłaci posiadaczowi 1 uncję 
złota, a wymiany można dokonać w dowolnym oddziale banku”. Za 50 euro możemy po prostu kupić 
wszystko, co jest oferowane w cenie 50 euro. Możemy nim także uregulować nasze zobowiązania 
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podatkowe, ponieważ państwo będące emitentem pieniądza przyjmuje go w ramach wszystkich 

płatności. Tego rodzaju pieniądz wyemitowany przez rząd nazywa się „pieniądzem fiducjarnym”. 
Ponieważ nie jest on powiązany z żadnym innym rzadkim materiałem, teoretycznie można go 
produkować w nieskończoność. 

2. Państwo ma monopol na własną walutę i określa jej wartość pieniężną. Państwo przyznaje sobie 

monopol na kreację pieniądza, uznając ją za swoje suwerenne prawo. Tylko państwo ma prawo do 
wprowadzania do obiegu waluty państwowej. Oznacza to również, że zanim państwo przystąpi do 
wydatkowania waluty, musi ją najpierw stworzyć. Dopiero wtedy obywatele będą mieli do swojej 
dyspozycji pieniądze potrzebne do wymiany handlowej i odprowadzania podatków. Innymi słowy, 
państwo musi najpierw wydać środki, żeby potem je opodatkować, a nie odwrotnie. W czasie 

obecnego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 widzimy jednak, że aby móc wydawać 
pieniądze, państwo nie musi ich opodatkowywać. Tak naprawdę władze mogą kreować pieniądz, 
którego potrzebują do realizacji własnych celów politycznych. Parlamenty i rządy państw mogą 
decydować o niezbędnych wydatkach dzięki monopolowi państwa na kreację pieniądza. (Informacje 

na temat kwestii technicznych dotyczących emisji obligacji, relacji między rządem, bankiem centralnym 
i systemem bankowym oraz politycznie narzuconych ograniczeń w strefie euro znaleźć można w pełnej 
wersji artykułu. Niezależnie od tego, omówione powyżej podstawowe zasady wynikające z monopolu 

państwa na kreację pieniądza i zasad rachunkowości pozostają niezmienne). Monopol państwa na 
kreację pieniądza. (Informacje na temat kwestii technicznych dotyczących emisji obligacji, relacji 
między rządem, bankiem centralnym i systemem bankowym oraz politycznie narzuconych ograniczeń 
w strefie euro znaleźć można w pełnej wersji artykułu. Niezależnie od tego, omówione powyżej 
podstawowe zasady wynikające z monopolu państwa na kreację pieniądza pozostają niezmienne). 

Skoro jednak państwo może kreować pieniądz, to dlaczego musi opodatkowywać swoich obywateli? 
Nakładanie podatków jest konieczne, aby uniknąć inflacji. Gdyby państwo planowało budżet na 
kolejne lata bez uwzględniania opodatkowania, na rynku pojawiałaby się zbyt duża ilość pieniądza, 
skutkując nadmiernym popytem w gospodarce. Zdarzają się lata, w których państwo opodatkowuje 
wszystkie swoje wydatki, tworząc tak zwany „budżet zrównoważony”. Państwo może również 
wygenerować „nadwyżkę” budżetową, ustalając opodatkowanie na poziomie przekraczającym 
poziom wydatków na gospodarkę. Często jednak – zwłaszcza zaś w czasach kryzysu gospodarczego – 

państwo decyduje się na obniżenie podatków i pozostawienie części środków do dyspozycji obywateli. 
W bilansie, pozycja ta wykazywana jest jako „deficit spending” czyli finansowanie wydatków 
z deficytu. W efekcie kumulacji kwot z poszczególnych lat powstaje tak zwany „dług publiczny”. 
W tradycyjnym podejściu do teorii pieniądza, dług publiczny postrzega się jako problem. Jednak 
w analizach MMT zadłużenie państwa nie jest zwykłym długiem, przypominającym zadłużenie 
gospodarstwa domowego, ale reprezentuje pieniądz wykreowany przez państwo i ewidencjonowany 

w księgach jako dług. Chodzi tu pieniądze, które państwo wydało, ale których nie opodatkowało – 

w związku z czym środki te znajdują się nadal rachunkach bankowych podatników, tworząc 
oszczędności. Do czasu, gdy deficyt budżetowy nie spowoduje (zbyt dużej?) inflacji, dług publiczny nie 
będzie problemem. 

3. Państwo tworzy swoją walutę przy pomocy banku centralnego, z inicjatywy rządu – na potrzeby 

obywateli lub z inicjatywy banku centralnego –na potrzeby systemu finansowego. Instytucją 
państwową technicznie odpowiedzialną za „produkcję”, waluty jest bank centralny. W systemie 

pieniądza fiducjarnego można teoretycznie kreować nieograniczone ilości pieniędzy. Technicznie rzecz 
biorąc bowiem, system nie może zbankrutować. Istnieją dwie metody kreacji pieniądza przez państwo. 

Pierwsza, opisana już powyżej metoda, w ramach której rząd i parlament decydują w procesie 

demokratycznym o wydatkach, które tą drogą przekazywane są do gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw. W tym przypadku bank centralny współpracuje (z kim?) zgodnie z odpowiednimi 
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przepisami prawa krajowego lub ponadnarodowego. 

 

Bank centralny może również sam występować z inicjatywą emisji waluty. Ponieważ legitymacja 
demokratyczna banku centralnego jest znacznie słabsza, pieniądz taki wykorzystywany jest wyłącznie 
w ramach funkcjonowania sektora bankowego i realizacji polityki monetarnej banku centralnego. 

Pieniądz taki pozostanie w systemie bankowym i nie zasili prywatnych rachunków bankowych. (Zobacz 

także pkt 4. i wykres). Z chwilą nastania kryzysu gospodarczego możemy obserwować, jak pieniądz 
państwowy wykreowany na dwa różne sposoby jednocześnie zwiększa ogólną podaż pieniądza. Sam 
bank centralny kreuje duże ilości pieniądza w celu ustabilizowania systemu bankowego, podczas gdy 

rząd operuje deficytem na korzyść gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, tym samym 
bezpośrednio stymulując popyt w (?) gospodarce realnej. 

4. Funkcjonujemy w dwustopniowym systemie monetarnym. Do kreacji pieniądza uprawnione jest 
nie tylko państwo, ale także prywatne banki. Chociaż państwo dysponuje tzw. „monopolem 
walutowym”, to pozwala również kreować określony rodzaj pieniądza bankom prywatnym. Chodzi tu 
o środki zdeponowane na naszych rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, których używamy 
do przelewów. Pieniądz bankowy nie jest prawdziwą walutą, jest to tylko tzw. pieniądz wtórny. 
Pieniądz depozytowy stanowi zobowiązanie do zapłaty. Bank obiecuje nam, że wypłaci nam 
zdeponowane środki w dowolnym momencie lub – w naszym imieniu – dokona ich przelewu osobie 

trzeciej. My, jako zwykli obywatele, ufamy, że środki te istnieją, ponieważ zawsze możemy otrzymać 
za nie krajowe środki płatnicze w postaci gotówki, a także dlatego, że objęte są one z mocy prawa 

gwarancjami państwa. 

Pieniądz kreowany przez banki nazywany jest są „pieniądzem bankowym” lub „pieniądzem 
depozytowym” (czasem też pieniądzem wkładowym, depozytami bankowymi lub, w bardziej 

technicznym ujęciu, „pieniądzem żyrowym”). Pieniądz ten jest wykorzystywany w transferach 

pieniężnych wyłącznie przez podmioty sektora prywatnego (czyli gospodarstwa domowe 

i przedsiębiorstwa). Pieniądz państwowy określa się z kolei mianem „waluty”, „pieniądza banku 
centralnego” lub „rezerw”. Występuje on w zdecydowanie materialnej postaci, jako gotówka, ale 

także w postaci wirtualnej, jako zapisy na rachunkach w banku centralnym. Państwo oraz banki, w tym 

banki centralne używają pieniądza banku centralnego wyłącznie na potrzeby transferów między sobą. 
Bezgotówkowy pieniądz banku centralnego można znaleźć tylko na rachunkach banku centralnego, 

zaś pieniądz bankowy wyłącznie na rachunkach banków komercyjnych. Dlatego też oba rodzaje 
pieniądza nie mieszają się, lecz krążą w ramach odrębnych obiegów monetarnych. W ramach obu 

obiegów przepływa wyłącznie gotówka, gwarantując nam, obywatelom, wymienialność pieniądza 
(zob. wykres). 
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5. Pieniądz jest zawsze kreowany w ramach bilansów i zawsze ma formę pożyczki. Innymi słowy, 
księgowany jest jako zadłużenie w odpowiednio wysokiej kwocie. Generowanie pieniądza jest proste: 
jest on ewidencjonowany w bilansie banku centralnego lub banku wraz z odpowiednią kwotą 
zadłużenia. Ponieważ to bilans jest medium kreacji pieniądza, siłą rzeczy mamy do czynienia z bytem 

wirtualnym, niezależnie od tego, czy bilans znajdziemy w księdze bankowej, czy na ekranie komputera. 
Niezależnie od powyższego, przedmiotowy sposób kreacji pieniądza ma bardzo realne konsekwencje, 
ponieważ jeśli środki pieniężne zapisywane są w dobro rachunku danego podmiotu, to podmiot ten 

staje się jednocześnie zobowiązany do ich spłaty w przyszłości i obciążony wszystkimi konsekwencjami 
prawnymi braku spłaty. Bank musi w tym momencie dokonać wypłaty nowo wykreowanego pieniądza 
na rzecz klienta w postaci gotówkowej lub przelewem. 

 

Technicznie rzecz biorąc, nowo wykreowany pieniądz księgowany jest jako „zamiana dwóch pozycji 
należności i dwóch pozycji zobowiązań”. Jeśli pieniądz zostanie zwrócony twórcy pieniądza, czyli 

kredyt zostanie spłacony, wszystkie wzajemne zobowiązania i wierzytelności wygasną, a pieniądz 
zostanie wyksięgowany z bilansu. Procesy kreacji i wyksięgowywania pieniądza w ramach bilansów 

przebiegają zgodnie z zasadami rachunkowości, w ramach zawartych umów oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Procesy te wywołują skutki prawne. Można zatem stwierdzić, że nasze 
pieniądze są wytworem systemu prawnego. Co więcej, z naszego systemu księgowego wynika 
nieuchronnie, co często ignorujemy, że ilość pieniędzy odpowiada zawsze wielkości zadłużenia. Jeśli 
jedna strona ma dysponować pieniądzem, druga strona musi posiadać zadłużenie. 

Jeśli ekstrapolujemy nieubłagane reguły rachunkowości na poziom makro, możemy przeanalizować 
dystrybucję pieniądza i długu na poziomie krajowym lub globalnym. Dla każdego kraju można 
zdefiniować trzy tak zwane „sektory”. Każdy z podmiotów gospodarczych należy do jednego z nich: 1. 

Sektor prywatny (gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa), 2. Rząd, 3. Tak zwana „reszta świata” 
(wszystkie podmioty we wszystkich innych krajach). Każdy z trzech sektorów może posiadać więcej 
aktywów lub więcej zobowiązań (Niż kto? Inne podmioty w tym kraju?), tak więc podmioty w ramach 

sektora są albo oszczędzającymi netto, albo dłużnikami netto. Jeśli, na przykład, sektor prywatny 
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w Niemczech pragnie posiadać oszczędności netto, to rząd niemiecki i/lub inne kraje muszą posiadać 
zadłużenie w tej samej wysokości. Jeśli w Niemczech rząd nie chce zaciągać nowych zobowiązań, ale 
sektor prywatny chce mieć większe oszczędności netto, to reszta świata musi podnieść poziom 
swojego zadłużenia. Jeśli jedna ze stron pragnie zwiększyć poziom swoich oszczędności, druga strona 
musi zwiększyć swoje zadłużenie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i sektorowym oraz 

globalnym. To nie teoria, to po prostu rachunkowość. 
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Pieniądz fiducjarny nie jest objęty gwarancjami, ani ograniczeniami w powiązaniu z jakimikolwiek 

innymi dobrami materialnymi, np. kruszcami (złotem lub srebrem). Ponieważ nie jest on powiązany 
z żadnym innym rzadkim materiałem, teoretycznie można go produkować w nieskończoność. 
Z czystym oficjalnym pieniądzem fiducjarnym mamy do czynienia od roku 1971, kiedy to Stany 
Zjednoczone podjęły ostateczną decyzję o zawieszeniu parytetu złota. Do tego momentu amerykański 
bank centralny, tzw. Rezerwa Federalna (Fed) zapewniał wymienialność dolara na złoto po kursie 35 

dolarów za uncję złota. Gwarancja ta dotyczyła jednak wyłącznie zagranicznych banków centralnych, 
które należały do systemu z Bretton Woods i obowiązywała wyłącznie do momentu, w którym 

europejskie banki centralne zagroziły, że wymienią wszystkie posiadane dolary na złoto. W tym 

momencie Stany Zjednoczone zwyczajnie wycofały pokrycie w złocie w odniesieniu do swojej waluty 

za granicą zamiast ryzykować utratę swoich rezerw złota. Nawet bez powiązania ze złotem, waluty 
zachowały swoją wartość. W tym momencie stało się oczywiste, że to nie zasada parytetu złota 
zapewniała działanie systemu monetarnego. 

Zgodnie z analizą MMT, wartość waluty jest ustalana i utrzymywana poprzez system podatkowy. 

Państwo opodatkowuje swoich obywateli i przyjmuje płatności wyłącznie we własnej walucie. 
W efekcie powyższego, obywatele akceptują daną walutę w transakcjach pomiędzy sobą, wiedząc, że 
znajdą się osoby, które przyjmą od nich płatności w tejże walucie, gdyż wszyscy potrzebują jej do 
regulowania swoich zobowiązań podatkowych. Co więcej, system podatkowy gwarantuje przepływ 
wystarczającej ilości pieniędzy z powrotem do państwa tak, aby państwo mogło wyemitować nowy 
pieniądz bez zwiększania popytu na towary i usługi w sposób powodujący inflację. W razie pojawienia 

się ryzyka inflacji, państwo może po prostu podnieść podatki tak, aby zabrać pieniądze z rynku, a tym 

samym zmniejszyć popyt ze strony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. 

Dużą zaletą pieniądza fiducjarnego jest fakt, że państwo dysponuje zawsze środkami na realizację 
swoich zadań. Państwo jest w stanie zawsze płacić wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym 
w sektorze budżetowym (np. nauczycielom lub sędziom) oraz nabywać materiały niezbędne do 
budowy szkół i sądów. Państwo może używać własnej waluty do płacenia za wszystkie dostępne 
towary oraz za wykorzystywanie siły roboczej na terenie własnej jurysdykcji – w najlepszym przypadku 

z korzyścią dla ogółu społeczeństwa. W demokracji, pieniądz fiducjarny powstaje w toku procesów 

demokratycznych, kiedy rząd i parlament opracowują wspólnie ustawę budżetową, aby realizować 
cele polityczne i społeczne. Przewidziane w budżecie środki na wydatki trafiają na rachunki obywateli 
i przedsiębiorstw realizujących określone zadania. 

Pojęcie pieniądza fiducjarnego wywodzi się od łacińskiego słowa „fiat”, formy czasownika oznaczającej 
„niech się stanie”. Tak jak Bóg mówi: „Niechaj się stanie światłość” na początku Biblii, tak państwo 
mówi: „Niech stanie się pieniądz”. I stał się pieniądz. Chociaż kreacja pieniądza fiducjarnego w sposób 

nieograniczony może na pierwszy rzut oka wydawać się działaniem nieodpowiedzialnym 
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i ryzykownym, to skutecznie zwiększa ona stabilność i niezależność państwa. Państwo dysponuje 
wówczas pieniędzmi potrzebnymi do wypełniania swoich zadań, ale nie tylko. Państwo nie składa 
również obietnic, których nie może lub nie chce dotrzymać w nagłych wypadkach, jak to miało często 
miejsce w czasach obowiązywania parytetu złota (lub srebra). Państwo nie gwarantuje niczego ponad 
to, że przyjmie swój pieniądz z powrotem w ramach przepływów podatkowych. I tak właśnie jest. Co 
więcej, jeśli państwo emituje obligacje rządowe, to zobowiązuje się do ich wykupu we własnej walucie 
w terminie zapadalności. Ponieważ państwo może emitować walutę za pośrednictwem swojego 

banku centralnego w sposób nieograniczony, odzyskanie zainwestowanych środków z zyskiem jest 

zawsze możliwe. Dzięki pieniądzowi fiducjarnemu państwowy bank centralny może również udzielać 
nieograniczonych gwarancji bankom. W czasie kryzysu bankowego w większości przypadków 
wystarczy pożyczyć bankom duże kwoty bezgotówkowego pieniądza banku centralnego. 
W najgorszym razie, w obliczu poważnej paniki bankowej, państwo zostałoby po prostu zmuszone 
dodrukowywać banknoty do czasu powszechnego uspokojenia nastrojów. 

Zgodnie z naszym systemem rachunkowości, wszystkie kwoty pieniężne są zawsze księgowane wraz 
z odpowiadającą im wartościowo kwotą zobowiązania, a zasada ta dotyczy również kreacji pieniądza 
państwowego. Nie możemy jednak dać się wprowadzić w błąd. Zadłużenie danego kraju we własnej 
walucie różni się od zwykłego długu. To dług podmiotu posiadającego monopol na kreację pieniądza 
i zawsze można go spłacić. W tym przypadku ewidencjonujemy „produkcję” pieniądza państwowego, 
ponieważ w naszym systemie rachunkowości wszystkie kwoty pieniężne są zawsze księgowane wraz 
z odpowiadającą im wartościowo kwotą zobowiązania. Kwocie długu publicznego odpowiada 
odpowiednia kwota aktywów: dzięki długowi publicznemu inne (pod)sektory, takie jak gospodarstwa 
domowe, mogą (muszą?) posiadać oszczędności netto. 

ą
Oczywiście pieniądz fiducjarny nie jest w stanie zdziałać cudów. Państwo, będąc w stanie produkować 
nieskończone ilości pieniądza, nie może sobie pozwolić na wszystko. Państwo może używać własnej 
waluty jedynie do nabywania i wykorzystywania zasobów, które faktycznie posiada kraj. Na przykład, 
jeżeli państwo nie posiada wystarczająco rozwiniętego krajowego przemysłu budowlanego 
i odpowiednio wykształconych lokalnych kadr nauczycielskich, to szybko przekroczy swoje możliwości, 
jeśli chodzi o budowę szkół. Oznacza to, że limitem wydatków są zasoby realnie dostępne w kraju, 

a nie ilość waluty krajowej. Jeśli państwo wyprodukuje ilość pieniądza przekraczającą dostępne 
zasoby, spowoduje to inflację. Z drugiej strony, w sytuacji dostępności zasobów, w tym siły roboczej, 
państwo może nadal kreować pieniądz fiducjarny, aby wykorzystać go dla dobra publicznego. 

Jeśli chodzi o kupowanie produktów z zagranicy, sytuacja staje się bardziej skomplikowana, ponieważ 
państwo może zagwarantować wewnętrzną wartość swojej waluty fiducjarnej jedynie poprzez 
opodatkowanie. Zewnętrzna wartość waluty zależy z kolei od różnych czynników, z których 

najważniejszym jest eksport. Kraj o wystarczającym poziomie eksportu może wykorzystać zarobioną 
w ten sposób walutę do zakupu produktów, których sam nie jest w stanie wyprodukować. 
I przeciwnie. Biedny kraj o niewielkim poziomie eksportu będzie miał trudności z potrzebnym 

importem – nie może zarobić obcej waluty na eksporcie, a jego własna waluta krajowa będzie miała 
niski kurs wymiany i niewielką siłę nabywczą na rynku międzynarodowym. W związku z tym, państwo 
to będzie zmuszone do finansowania importu niezbędnych produktów wyłącznie z kredytów 

w walucie, takiej jak dolar czy euro, od zagranicznych pożyczkodawców. W efekcie państwo to będzie 
zadłużone za granicą w obcej walucie. W takiej sytuacji, wszystko to, co zostało już tu powiedziane 
o walutach fiducjarnych i długu państwowym przestaje mieć zastosowanie. Państwo zadłużone 
w obcej walucie staje się zwykłym dłużnikiem, zależnym od swoich wierzycieli, ponieważ posiada 
zobowiązania w walucie, której jego bank centralny nie może wygenerować. Dlatego tak ważne jest, 
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aby zawsze odróżniać dług we własnej walucie kraju od długu w walucie obcej, ponieważ są to 
zasadniczo dwa różne rodzaje długu. Jeśli przyjrzymy się kryzysom zadłużenia na przestrzeni ostatnich 
dziesięcioleci, zauważymy, że prawie zawsze chodzi o zadłużenie w obcej walucie. Może również 
zdarzyć się inna sytuacja. W przypadku Grecji, kluczowym czynnikiem była nowa struktura w postaci 

strefy euro – obszaru walutowego, który sam jeszcze nie zdecydował, jak traktować własne kraje 
członkowskie: jak kraje obce lub jak część wspólnego obszaru walutowego, na potrzeby którego bank 

centralny może wykorzystać swoje nieograniczone przywileje w zakresie generowania pieniądza 
fiducjarnego. 

Pieniądz fiducjarny nie rozwiąże problemu istniejącej globalnej nierównowagi, struktur władzy 
i zależności biedniejszych krajów (więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule: „Dług 
państwa, Europa i Globalne Południe” na niniejszej stronie internetowej). Aby rozwiązać problem 
globalnej niesprawiedliwości w dłuższej perspektywie, potrzebujemy międzynarodowego porządku 
handlowego; takiego, który pozwoli krajom Globalnego Południa chronić i rozwijać własne gospodarki 
i zniechęci do nadwyżek eksportowych, uznając te zjawiska za przyczynę globalnego kryzysu 
zadłużenia. Jeśli bowiem chodzi o rachunkowość na poziomie makro, to – nieuchronnie i z definicji – 

nadwyżki jednego kraju są deficytami innego, zatem w sytuacji, gdy jedna ze stron ma oszczędności 
netto, druga odnotowuje zadłużenie netto. Analiza MMT może pomóc w zrozumieniu tego fenomenu, 

jak również niebezpieczeństwa wiążącego się z zadłużeniem w obcej walucie. Analiza MMT jest 

również w stanie wskazać wszystkim państwom, w jaki sposób wzmocnić cykl pieniądza fiducjarnego 
oraz system wydatków rządowych i podatków, aby najskuteczniej wykorzystywać zasoby faktycznie 
posiadane przez dany kraj, w tym niewykorzystaną siłę roboczą. 

Aby nadmiernie nie komplikować zagadnienia, w kolejnym ustępie pominiemy trzeci sektor złożony 
z krajów obcych, koncentrując się zamiast tego na relacjach między rządem a sektorem prywatnym. 

Zaczniemy od analizy waluty krajowej, co stanowić będzie dla nas punkt wyjścia dla zrozumienia 
bardziej złożonej, ponadnarodowej waluty, jaką jest euro. Ale przede wszystkim postaramy się lepiej 
zrozumieć, na czym polega funkcjonowanie w dwustopniowym systemie monetarnym. 

ą
ą ć

Można powiedzieć, że kreacja pieniądza bankowego stanowi pewną pozostałość historyczną. 
Bankowość prywatna istnieje w Europie od czasów renesansu. W Wenecji wynaleziono technikę 
prowadzenia ksiąg rachunkowych, która nie różni się zasadniczo od dzisiejszych metod – bankierzy 

z północnej Italii opracowali sposób prowadzenia rachunków bankowych, księgowania środków 
pieniężnych i dokonywania przelewów. Banki londyńskie uzupełniły później ten system o kreację 
pieniądza kredytowego i pieniądz papierowy. W końcu na praktyki te zareagowały państwa i zaczęły 
przejmować nad nimi kontrolę. Państwo zażądało monopolu na emisję pieniądza papierowego 
i powołało do życia bank centralny, który z kolei zainicjował kreowanie własnego pieniądza banku 
centralnego, następnie banki zostały poddane kontroli banku centralnego, a w ostatecznym 

rozrachunku banki centralne oficjalnie przeszły z częściowego parytetu złota na czysty pieniądz 
fiducjarny, który mogą tworzyć w nieskończoność. Jedynym elementem systemu, którego państwa de 
facto nigdy nie zawłaszczyły jest prawo banków do tworzenia pieniądza depozytowego. 

Stworzono zatem dwustopniowy system monetarny z dwoma rodzajami pieniądza i wynikającym 
z niego podziałem zadań. Po pierwsze, bank centralny państwa emituje rzeczywistą walutę, tj. pieniądz 
banku centralnego. Jest on używany na cztery sposoby: przez rząd na potrzeby wydatków 

budżetowych, pomiędzy bankami jako środek rozliczeniowy, przez sam bank centralny do 
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zabezpieczania systemu bankowego i wreszcie – w postaci gotówki – przez samych obywateli. 

Z drugiej strony banki, w ramach tzw. wtórnej kreacji pieniądza, kreują pieniądz depozytowy dla 
sektora prywatnego. Wynika to z przyczyn praktycznych; banki komercyjne od zawsze prowadziły 
rachunki dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i miały oddziały w całym kraju, a udzielając 
kredytów korzystały ze znajomości lokalnej gospodarki – ich perspektywy na zysk wynikały 
z wieloletniego doświadczenia na danym rynku. Jednocześnie klienci usług bankowych są chronieni, 
ponieważ pieniądz bankowy podlega zabezpieczeniom ze strony banku centralnego w postaci gotówki 

oraz innych mechanizmów i regulacji. Stopa procentowa jest również kontrolowana przez bank 
centralny za pomocą podstawowej stopy procentowej. Tego rodzaju podział obowiązków pomiędzy 
państwo a banki prywatne wydaje się uzasadniony – tak długo, jak banki nie zajmują się niczym innym 
poza prowadzeniem rachunków i udzielaniem pożyczek sektorowi prywatnemu, jak miało to miejsce 
w pierwszych dziesięcioleciach po zakończeniu drugiej wojny światowej. 

Jednak od lat 80. XX w. mamy do czynienia z deregulacją finansową. Od tego czasu banki wykorzystują 
swój przywilej kreowania pieniądza oraz uprzywilejowany dostęp do pieniądza banku centralnego 
w wysoce spekulacyjnych i ryzykownych modelach biznesowych mających na celu generowanie 
wysokich zysków. Stosowanie przedmiotowych modeli biznesowych doprowadziło do światowego 
kryzysu finansowego w roku 2008, z którego wiele krajów europejskich, w szczególności europejskich, 
nadal nie wyszło. Istnieje wiele opracowań zawierających opisy szkód i zagrożeń ze strony globalnego 
systemu finansowego dla ogółu społeczeństwa. Mowa w nich o instytucjach takich jak niektóre banki, 

fundusze hedgingowe i parabanki, metodach takich jak nadmierny obrót instrumentami pochodnymi, 

czy transakcje o wysokiej częstotliwości, a nawet o modelach biznesowych, takich jak cum-ex lub cum-

cum, z których wszystkie w sposób ewidentny wykorzystują fundusze państwowe. 

Istnieją jednak pewne racjonalne środki zaradcze. Dlatego też w niniejszym artykule podkreśla się, że 
ponowne uregulowanie systemu bankowego możliwe, ale i konieczne. Chociaż bowiem sektor 
finansowy rozwinął się i zróżnicował na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, to hierarchia systemowa 
między państwem a bankami nie uległa zmianie; państwo nadal dysponuje monopolem walutowym. 
Dlatego też, z czysto technicznego punktu widzenia, banki zawsze potrzebują pieniądza banku 
centralnego od państwa na potrzeby realizacji swoich modeli biznesowych. Z kolei państwo nie 
potrzebuje depozytów bankowych. Tak naprawdę, z punktu widzenia państwa, system bankowości 
prywatnej nie jest czymś niezbędnym. Ponieważ pieniądze są dobrem 

publicznym, państwo musi przynajmniej zapewniać wystarczający poziom kontroli i regulacji tak, aby 

banki nie wykorzystywały swojego pochodnego przywileju kreacji pieniądza na szkodę większego 
dobra, tj. dobra publicznego. Tym bardziej, że w każdym poważnym kryzysie to rząd musi wyciągać 
banki z opresji, przejmując ich długi oraz ratować gospodarkę poprzez nowe wydatki finansowane 
z deficytu – państwo nie może uchylić się od tego obowiązku, gdyż to ono jest gwarantem 

funkcjonowania systemu finansowego i gospodarczego. 

 

ą ą ę
ą ą ą

Banki tworzą swoje depozyty przede wszystkim dzięki akcji kredytowej. Przyjrzyjmy się, jak ten proces 
wygląda, odwołując się do księgowań na uproszonych kontach teowych. Zasadniczo obowiązuje 
następująca zasada: po lewej stronie wpisywane są wszystkie pozycje aktywów danego podmiotu, 

którymi w przypadku rachunku rozliczeniowego są depozytowe środki pieniężne. Po prawej stronie 
wpisywane są zobowiązania, czyli zadłużenie. W przykładzie poniżej zakładamy, że Marta bierze kredyt 
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na kupno roweru wyścigowego. Najpierw konto teowe prowadzone dla Marty jest puste – nie ma na 

nim ani środków pieniężnych, ani zobowiązań. Po udzieleniu kredytu Marcie, bank zapisze środki 
pieniężne w dobro jej rachunku (po stronie aktywów); sam fakt zaksięgowania oznaczać będzie 
pojawienie się pieniędzy. Jednocześnie jednak na koncie Marty (po stronie pasywów) zaksięgowane 
zostanie zobowiązanie w tej samej wysokości. Pozycja ta oznacza pieniądze, które Marta będzie 
musiała w przyszłości zwrócić. 

+  Marta  -   +  Marta  - 

       pieniądz    zobowiązanie wobec 

depozytowy   banku  

1000    1000 

Konto teowe prowadzone dla Marty    Konto teowe prowadzone dla Marty 

przed udzieleniem kredytu    po udzieleniu kredytu 

 

Marta ma teraz na swoim rachunku świeżo wykreowany pieniądz, który może przelać sprzedawcy 
rowerów. Transakcja ta kreuje popyt i przychody po stronie sprzedawcy rowerów, który 

prawdopodobnie przekaże przedmiotowe środki pieniężne dalej. W efekcie powyższego, pieniądze nie 
znikają, po prostu nadal pozostają w obiegu. Na koniec roku statystycy uznają środki, o których mowa 

za dodatkowe oszczędności na czyimś prywatnym rachunku rozliczeniowym. W ten sposób kredyt 

zaciągnięty przez Martę przyczynił się do stymulacji popytu oraz wygenerował przychody 
i oszczędności dla innych podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Marta ma teraz własny rower, 
ale nie ma już pieniędzy na rachunku; pozostały jej wyłącznie zobowiązania. Jej aktywa netto wynoszą 
obecnie -1000 euro. 

Jednak kilka miesięcy później Marta odnotowuje dochód w wysokości 1000 euro. Teraz jej konto 

wygląda jak na rysunku 2. Jeśli Marta wykorzysta 1000 euro na spłatę kredytu, oba zapisy na jej koncie 
znikną tak samo, jak na początku pojawiły się na nim jednocześnie: wpływ w wysokości 1000 euro 
zniknie ze strony „Ma” ponieważ pieniądze zostaną wykorzystane na spłatę zobowiązania wobec 
banku; tym samym, zadłużenie w wysokości 1000 euro zostanie wyksięgowane ze zobowiązań 
w efekcie jego spłaty. Wracamy do sytuacji przedstawionej na rysunku 1. Widzimy tu, że „w świecie” 
krąży znowu o 1000 euro mniej, jednak poziom zadłużenia zmniejszył się również o 1000 euro. 

 

ść ż ż ć
ą ść ą

Możliwość kreacji pieniądza depozytowego nie robi takiego wrażenia na banku, jak na osobach 

prywatnych. Kiedy spojrzymy na uproszczone konto teowe banku, szybko zorientujemy się dlaczego. 
Po pierwsze, widzimy, że dla obu podmiotów dokonuje się dwóch przeciwstawnych księgowań, 
ponieważ aktywa jednej strony są pasywami drugiej. 
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+  Bank  -   +  Marta  - 

należności z     pieniądz    pieniądz    zobowiązanie wobec 

tytułu kredytu    depozytowy    depozytowy   banku  

1000     1000     1000    1000 

Konto teowe prowadzone dla Banku   Konto teowe prowadzone dla Marty 

po udzieleniu kredytu     po udzieleniu kredytu 

Jeśli teraz skoncentrujemy się na koncie teowym banku, to zobaczymy, że po stronie aktywów bank 
odnotowuje wierzytelność kredytową od Marty. Jednak pieniądz depozytowy wykreowany dla Marty 
stanowi zadłużenie banku. Dzieje się tak dlatego, że ewidencjonując nowe środki pieniężne na 
rachunku Marty, bank zobowiązuje się, że wypłaci je Marcie w gotówce lub przeleje je w imieniu Marty 

do innego banku. W obu przypadkach bank potrzebuje pieniądza banku centralnego, którego sam nie 

jest w stanie „wyprodukować”. Bank musi pożyczyć go od banku centralnego po koszcie równym 
podstawowej stopie procentowej. Dla banku pieniądz depozytowy jest zatem długiem wobec jego 
klientów i stanowi rzeczywisty koszt. Dla banku kreacja pieniądza depozytowego skutkuje powstaniem 
dwóch równowartościowych pozycji po prawej i lewej stronie bilansu. Działanie takie, określane 
mianem „rozszerzenia bilansu” pozostaje bez wpływu na kapitał własny banku. W jaki sposób więc 
bank zyskuje na kreacji pieniądza? Znaczenie dla banku i jego kapitału własnego mają tu odsetki od 
kredytu. W naszym przykładzie pominęliśmy ten fragment, aby zapisy księgowe były jak najprostsze 
i aby skupić się na procesie kreacji pieniądza. 

Kiedy Marta w końcu spłaci swój kredyt, bilans banku ulegnie ponownemu skróceniu, gdyż oba zapisy 
znikną z konta teowego banku, podobnie jak z konta Marty. Jest to możliwe ponieważ wierzytelność, 
czyli roszczenie o spłatę po stronie aktywów, została już uregulowana. Ponieważ Marta wykorzystała 
własne dochody na spłatę zadłużenia, bank nie jest już zobowiązany do wypłaty gotówkowej na jej 
rzecz lub przelewu środków w jej imieniu. W ten sposób bank nie „dostaje” od Marty pieniądza 
depozytowego, ale przestaje być obciążony zobowiązaniem, a także przestaje posiadać wierzytelność. 

To właśnie należy zapamiętać: w systemie pieniężnym opartym na kredytach pieniądze są zawsze 
ujawniane jako zadłużenie w bilansie podmiotu kreującego pieniądz (banku). Jeśli zaś pieniądze 
zostaną zwrócone temu podmiotowi, to jego zadłużenie ponownie znika – a wraz z nim wykreowany 

wcześniej pieniądz. 

ś ą ę ś
ą ą

W dwustopniowym systemie monetarnym pojawia się następujący problem: rząd wykorzystuje na 
potrzeby wydatków rządowych wyłącznie pieniądz banku centralnego. Jednak środki wydatkowane 
przez rząd przeznaczone są dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które nie mają rachunków 
w banku centralnym, w związku z czym nie mogą otrzymać pieniądza banku centralnego. Podmioty te 

mają rachunki wyłącznie w bankach komercyjnych, tzn. mogą otrzymywać wyłącznie pieniądz 
depozytowy. Jak więc środki wydatkowane przez rząd trafiają na prywatne rachunki bankowe 
w dwustopniowym systemie monetarnym? Zadaniem banku jest rozwiązanie tego problemu poprzez 
zamianę formy pieniądza: z pieniądza banku centralnego na pieniądz depozytowy. Kiedy rząd chce 
przekazać emeryturę pani Zofii, przekazuje pieniądz banku centralnego na rachunek banku pani Zofii 

prowadzony w banku centralnym. Następnie bank zatrzymuje pieniądz banku centralnego po stronie 
aktywów w swoim bilansie, a w zamian kreuje taką samą ilość pieniądza depozytowego, zapisując go 
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w dobro rachunku pani Zofii. Z punktu widzenia banku, nowy pieniądz depozytowy jest 
zobowiązaniem, ponieważ w razie potrzeby musi wypłacić taką samą kwotę w gotówce. Tak więc, 
z jednej strony, przelew środków przez rząd zwiększa ilość pieniądza banku centralnego znajdującego 
się w posiadaniu banku, z drugiej strony zaś zwiększa kwotę pieniądza depozytowego, który bank jest 
winien swoim klientom. Zatem również w tym przypadku mamy do czynienia z rozszerzeniem bilansu 

banku. 

Kiedy obywatele płacą podatki, zachodzi odwrotny proces. Bank wyksięgowuje środki pieniężne 
z rachunku bankowego danej osoby i przekazuje taką samą ilość pieniądza banku centralnego 
państwu. Dla banku oznacza to ponowne skrócenie bilansu. Dzięki zamianie formy pieniądza w ramach 

procesu, wydatki rządowe i podatki są w stanie przekroczyć granice dwóch odrębnych obiegów 
pieniężnych. Z drugiej strony zaś, pieniądz depozytowy kreowany przez banki pozostaje w obiegu 

pieniądza depozytowego, zaś pieniądz banku centralnego kreowany przez bank centralny na potrzeby 
systemu finansowego pozostaje w obiegu pieniężnym banku centralnego (zob. wykres). 

Przedmiotowa kwestia cyklu pieniężnego wydaje się mieć dość techniczny charakter, niemniej jednak 
pozwala nam zrozumieć, dlaczego różne sposoby kreacji pieniądza mają tak odmienne skutki. Jak 
zobaczymy poniżej, kwestia ta jest również bardzo istotna dla zrozumienia sposobu funkcjonowania 
obligacji rządowych. 

ą ę ą ą

Obligacje rządowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwo. Państwo zamienia swoje 
długi w papiery wartościowe i sprzedaje je bankom i osobom prywatnym. Dlaczego to robi? 

W ortodoksyjnym rozumieniu pieniądza, robi to, aby zdobyć pieniądze potrzebne na wydatki rządowe. 
Z punktu widzenia MMT jest to interpretacja błędna, wynikająca z braku technicznego zrozumienia 

naszego dwustopniowego systemu monetarnego. W ramach MMT zadawane jest następujące 
pytanie: jeśli państwo dysponuje monopolem walutowym i bankiem centralnym o niewyczerpanych 

zasobach, to po co mu pieniądz od prywatnych podmiotów, które nie mają przywileju kreacji waluty? 
A co więcej, skąd banki i inwestorzy mają mieć pieniądze na finansowanie państwa, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę fakt, że nie da się nabyć obligacji rządowych za pieniądz depozytowy banków? Obligacje 

rządowe są dostępne wyłącznie w walucie – pieniądzu banku centralnego, którego nikt oprócz banku 
centralnego nie może stworzyć. 

Tradycyjne rozumienie obligacji rządowych sprowadza nas zatem na manowce. Tak naprawdę 
obligacje rządowe nie mają na celu gromadzenia przez państwo pieniędzy, których nie udałoby mu się 
pozyskać w inny sposób. Obligacje rządowe pełnią funkcję techniczną w systemie finansowym 

i gospodarczym. Przede wszystkim, bank centralny potrzebuje obligacji, aby 

regulować ilość pieniądza w obiegu pieniężnym banku centralnego. Podaż pieniądza banku 
centralnego rośnie wskutek finansowanie wydatków z deficytu, jest to jednak niepożądany efekt 
uboczny. Ilość pieniądza banku centralnego w obiegu wpływa na dodatnią podstawową stopę 
procentową, dlatego regulacja ilościowa jest tak ważna. Jeśli w systemie finansowym będzie zbyt dużo 
pieniądza banku centralnego, banki będą pożyczać pieniądze od siebie nawzajem i przestaną być 
uzależnione od pożyczek od banku centralnego po aktualnie obowiązującej podstawowej stopie 
procentowej. 

 

Jak widzieliśmy już powyżej (w pytaniu 6), w dwustopniowym systemie monetarnym, wydatki rządowe 
wymagają przeliczenia przez banki na pieniądz depozytowy, co skutkuje podwójną kreacją pieniądza. 
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Jednak w przypadku wydatków rządowych finansowanych z deficytu, pieniądz nie znika z sytemu po 

tym, jak budżet odnotuje wpływy podatkowe w tej samej kwocie. Co za tym idzie, finansowanie 

wydatków z deficytu powoduje trwały wzrost ilości pieniądza w obu obiegach, tj. w obiegu pieniądza 
banku centralnego oraz w obiegu pieniądza depozytowego. Nie jest to jednak wzrost zamierzony; 
zamierzony jest jedynie wzrost popytu w obiegu pieniądza „w świecie rzeczywistym”. Tak naprawdę 
wzrost ilości pieniądza banku centralnego to niepożądany efekt uboczny ponieważ... Jeśli wydatkom 
finansowanym z deficytu towarzyszy emisja obligacji rządowych, to obligacje działają jak finansowa 
gąbka, wchłaniająca nadwyżkę pieniądza banku centralnego powstałą w sektorze finansowym. Dzięki 
temu uszczupleniu ilości pieniądza w obiegu, banki zostają zmuszone do dalszego regularnego 
korzystania z pożyczek banku centralnego po podstawowej stopie procentowej. Tym samym stopa 
procentowa jest nadal ustalana przez rząd, czyli przez bank centralny, co daje efekt stabilizacji 

podstawowej stopy procentowej. 

 

Podstawowa stopa procentowa stanowi od dawna fundamentalny instrument prowadzenia polityki 

pieniężnej przez banki centralne. W dobie zerowej stopy procentowej, z jaką mamy do czynienia 
w czasie pandemii COVID-19, obligacje rządowe są zbędne z punktu widzenia banku centralnego, 

ponieważ nie muszą... 
 

Jednak wielu interesariuszy nadal liczy na powrót do (dodatnich?) stóp procentowych w przyszłości 
oraz do „normalnej” polityki pieniężnej. Tym bardziej, że trudno sobie wyobrazić system finansowy 
bez obligacji rządowych. Są one najbezpieczniejszą z dostępnych form inwestowania i nieodzowną 
częścią modelu biznesowego inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, czy firmy 
ubezpieczeniowe. 

Obligacje cenione są również jako sposób oszczędzania przez osoby prywatne ponieważ stanowią 
bezpieczną inwestycję; tu jednak pojawia się inny aspekt tej historii. W czasach prosperity 

ekonomicznej obligacje rządowe sprzedawane osobom prywatnym pomagają zapobiegać inflacji, 
zmniejszając ilość pieniądza (depozytowego?) w obiegu. Osoby prywatne nabywają obligacje od rządu 
za pieniądz depozytowy, zaś na środkowym etapie transakcji dochodzi ponownie do ƒ„przeliczenia” 
środków przez banki. W takim przypadku obligacje absorbują nadmiarowy pieniądz banku 
centralnego, a także część pieniądza depozytowego wykreowanego w związku z finansowaniem 

wydatków z deficytu. Zwykli obywatele wymieniają swój płynny pieniądz depozytowy na aktywa 
trwałe, odkładając w ten sposób konsumpcję na pewien określony czas. Tym samym, popyt w realnej 

gospodarce zostaje utrzymany na stabilnym poziomie. Stabilizuje się również ryzyko inflacji. 

ą ą ą

W Kanadzie Ministerstwo Finansów i Bank Centralny mogą organizować kreację pieniądza przez 
państwo bezpośrednio między sobą. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ten proces w nieco uproszczonej 

formie, tak, jakby w sztuce brało udział dwóch aktorów. Wyobraźmy sobie, że kanadyjski Minister 

Finansów potrzebuje 50 mld dolarów kanadyjskich na sfinansowanie polityki rządu. Minister może 
bezpośrednio porozumiewać się z Bankiem Kanady. Emituje obligacje rządowe o wartości 50 mld 
dolarów i przekazuje je bankowi centralnemu. W zamian uzyskuje kredyt w wysokości 50 mld świeżo 
wykreowanych dolarów kanadyjskich w pieniądzu banku centralnego, który przelewany jest na 
rachunek rządowy. Jeśli posłużymy się uproszczonymi kontami teowymi, to proces kreacji pieniądza 
wygląda następująco: 
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+ Bank centralny  -   +  Rząd  - 

obligacje     pieniądz banku   pieniądz banku   obligacje 

rządowe    centralnego    centralnego   rządowe  

50 mld     50 mld    50 mld    50 mld 

Konta teowe w wyniku kreacji pieniądza poprzez sprzedaż obligacji rządowych do banku 
centralnego 

Konta teowe wyglądają tu bardzo podobnie do tych w przykładzie z kredytem bankowym 

zaciągniętym przez Martę na kupno roweru wyścigowego. Ponownie mamy do czynienia z kreacją 
nowego pieniądza, podczas gdy jego twórca i odbiorca wymieniają się aktywami i pasywami 

w lustrzanym odbiciu. W bieżącym przykładzie bank centralny tworzy 50 mld dolarów kanadyjskich, 
księgując je po stronie aktywów na rachunku rządu w banku centralnym. Aby zrównoważyć ten zapis, 
po stronie pasywów rządu księgowane jest zadłużenie reprezentowane przez obligacje. Rząd 
zobowiązuje się do zwrotu 50 mld dolarów kanadyjskich w terminie wykupu wyemitowanych obligacji. 

Na koncie teowym banku centralnego te same pozycje księgowane są dokładnie odwrotnie: 
zadłużenie rządu w postaci obligacji księgowane jest po stronie aktywów, ponieważ dla banku 
centralnego jest to kwota wierzytelności, jakiej może domagać się od rządu w terminie wykupu. 

Jednak po stronie banku centralnego istnieje teraz również zadłużenie. Bank centralny zobowiązał się, 
że przekaże rządowi 50 mld dolarów kanadyjskich i w razie potrzeby wypłaci je gotówką lub, co 
bardziej prawdopodobne, przeleje je w imieniu rządu. I w tym przypadku wykreowany pieniądz 
stanowi zobowiązanie wobec podmiotu, który go wykreował. Ponownie obie strony dokonały 
wymiany pozycji, zamieniając zobowiązanie jednej strony w aktywa drugiej. 

Liczby pokazują początkowe rozszerzenie bilansu obu stron: plus 50 mld po lewej stronie, minus 50 
mld po prawej stronie. Kwota aktywów netto pozostaje taka sama przed dokonaniem księgowań i po 

ich dokonaniu. W przypadku banku centralnego, z rozszerzeniem bilansu mamy do czynienia do czasu 

spłaty obligacji rządowych (lub do czasu sprzedaży obligacji rządowych sektorowi bankowemu przez 
bank centralny). Następnie bilans ulega ponownemu skróceniu. W przypadku rządu, rozszerzenie 
bilansu trwa tylko chwilkę, ponieważ nowy pieniądz po stronie aktywów trafi wkrótce do 
beneficjentów wydatków rządowych. Pieniądz ten, po jego przeliczeniu przez banki, stanie się 
dochodami i oszczędnościami na rachunkach obywateli i przedsiębiorstw oraz będzie krążyć 
w gospodarce realnej. 

W bilansie rządu pozostaje nowe zadłużenie w wysokości 50 mld dolarów kanadyjskich, które rząd jest 
teraz winien własnemu bankowi centralnemu – lub bankom, którym w międzyczasie odsprzedano 
obligacje rządowe. Jest bowiem prawdopodobne, że kanadyjski bank centralny odsprzeda obligacje 
rządowe, aby mogły pełnić swoją funkcję finansowej „gąbki” w systemie bankowym. 

 

ę ą ą
ę

Kraje dysponują pewną swobodą w organizowaniu swojego monopolu walutowego i systemu 

pieniądza fiducjarnego, nie mogą jednak zmienić podstawowego mechanizmu. Różnice mogą pojawiać 
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się tu w szczególności w relacjach pomiędzy ministerstwem finansów, bankiem centralnym i bankami 

komercyjnymi, podobnie jak w kolejności, w jakiej dokonują wymiany pieniędzy i obligacji między 
sobą. Często, w przeciwieństwie do rządu Kanady, rządy nie mogą sprzedawać wyemitowanych 
obligacji bezpośrednio bankowi centralnemu. Zamiast tego muszą sprzedawać je bezpośrednio 
bankom komercyjnym. Ma to tę zaletę, że od samego początku obligacje są lokowane w sektorze 

finansowym, gdzie mogą pełnić przypisaną im funkcję finansowej „gąbki”. Taka zmiana kolejności nie 
robi de facto tak dużej różnicy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Na przykład w Stanach 

Zjednoczonych w pierwszej kolejności wydatki z deficytu finansowane są przez bank centralny, który 
w ten sposób przeprowadza kreację pieniądza. Następnie, rząd w sposób niezależny sprzedaje 
bankom obligacje na kwotę równą kwocie wydatków sfinansowanych z deficytu. W innych krajach 

z kolei, bank centralny najpierw kreuje niezbędny pieniądz, udzielając pożyczek bankom. Nowy 

pieniądz zostaje wykorzystany przez banki komercyjne na kupno obligacji od rządu. 

Jedno się nigdy nie zmienia: bank centralny kreuje nowy pieniądz na pokrycie wydatków 
finansowanych z deficytu i zakup nowo wyemitowanych obligacji – w innym przypadku pieniądza (?) 
nie ma w systemie. Proces ten jest zawsze kontrolowany przez instytucje państwowe. Fakt, że rządy 
są prawnie zobowiązane do sprzedaży swoich obligacji tylko systemowi finansowemu nie daje bankom 
władzy nad rządami, jak mogłoby się pozornie wydawać. W krajach z walutą krajową, bank centralny 
może bardzo precyzyjnie kontrolować zachowanie banków. W rzeczywistości bank centralny ma do 
dyspozycji nie tylko jedną podstawową stopę procentową, ale cały ich zestaw. Dzięki manipulacji 
przedmiotowymi stopami, bank centralny jest w stanie zagwarantować, aby banki komercyjne 
odegrały swoją wyznaczoną rolę w procesie i wchłonęły obligacje po stopie procentowej dyktowanej 
przez bank centralny. W związku z powyższym, bank centralny nie potrzebuje prawa do nabywania 

obligacji bezpośrednio od rządu, aby zagwarantować wypłacalność rządu. Bank centralny może 
również pociągać za niezbędne sznurki za kulisami, aby upewnić się, że pieniądze dotrą do rządu za 
pośrednictwem banków, tworząc pośrednio finansową „gąbkę”. 

W samej strefie euro sytuacja jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Dziewiętnaście krajów 
Unii Europejskiej posiada jedną walutę fiducjarną i jeden bank centralny – Europejski Bank Centralny 

(EBC). Jest to eksperyment bez precedensu, dlatego też traktaty ustanawiające reguły dla euro i EBC 

stanowią pewien kompromis. Reguły te odzwierciedlają wzajemną nieufność: obawę, że inne państwa 
mogłyby nadużywać przywileju banku centralnego w zakresie kreowania pieniądza na swoją własną 
korzyść, powodując inflację dla wszystkich. 
 

Aby wspólna waluta mogła zaistnieć, członkowie strefy euro wprowadzili szereg ograniczeń 
utrudniających lub w ogóle uniemożliwiających rządom krajowym finansowanie wydatków z deficytu. 

Ustalono górne limity zadłużenia, szczególnie dotkliwe dla państw, które w przeszłości odnotowywały 
wysoki poziom długu publicznego. Dodatkowo, w procesie kreacji pieniądza państwowego powołano 
do życia sztuczny rynek. Rządy muszą sprzedawać swoje obligacje bankom, co samo w sobie nie jest 

problemem, jak widzieliśmy już powyżej – bank centralny tworzy niezbędny pieniądz i przekazuje go 

bankom na zakup obligacji. W strefie euro mamy jednak do czynienia z pewnym nietypowym 

problemem: banki przyjmują przedmiotowy pieniądz i bez ryzyka kursowego mogą wybierać między 
19 różnymi krajowymi obligacjami rządowymi. Ta wyjątkowa sytuacja umożliwia bankom podnoszenie 
kosztów odsetkowych poszczególnych państw. Scenariusz taki nie byłby możliwy w normalnej sytuacji, 

tj. gdy jedna waluta daje możliwość nabycia obligacji rządowych wyłącznie od jednego rządu. 
W efekcie kraje strefy euro o wysokim poziomie zadłużenia borykają się nie tylko z pułapami 
zadłużenia, ale także z ryzykiem płatności odsetek na rzecz banków komercyjnych na poziomie 
finansowo nie do udźwignięcia. 

Przedmiotowe problemy, nierozerwalnie związane ze wspólnym obszarem walutowym, ujawniły się 
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już w czasie kryzysu euro w roku 2010, będącego następstwem kryzysu finansowego. Pierwsze oznaki 
pojawiły się w Grecji. Kraj ten, choć był członkiem strefy euro, nie został uratowany przez EBC, ale 
został uznany za „niewypłacalny”, gdyż podobnie jak państwa Globalnego Południa był zadłużony 
w obcej walucie. Wraz z tą nieoczekiwaną możliwością bankructwa kraju i pojawienia się problemu 
realnej niewypłacalności, wiara w wiarygodność projektu euro została zachwiana. Sektor bankowy 
zaczął spekulować przeciwko państwom o wysokim poziomie zadłużenia, a EBC dopuścił do 
upowszechnienia spreadu stóp procentowych dla obligacji. Dopiero w 2012 roku, kiedy w wyniku 

braku kontroli stóp procentowych doszło do dalszego wzrostu zadłużenia w niektórych państwach 
strefy euro EBC zdecydował się w końcu na interwencję. W czasie kryzysu gospodarczego zasady 

obowiązujące w strefie euro przełożyły się w praktyce na program oszczędnościowy, który zahamował 
inwestycje i ożywienie na znacznym obszarze strefy euro. 

Nietypowa sytuacja na rynku stworzonym specjalnie na potrzeby obligacji oraz wahanie ze strony EBC, 

aby przejąć kontrolę nad powiązanymi stopami procentowymi utrwaliły błędne przekonanie, że 
państwa strefy euro są finansowane przez banki. Powtórzmy zatem jeszcze raz. Strefa euro pozostaje 
systemem pieniądza fiducjarnego, aczkolwiek takim, w którym państwa zrezygnowały 
z przysługującego im monopolu walutowego. Niemniej jednak jest to nadal system, w którym pieniądz 
banku centralnego jest pieniądzem wtórnym, niepozwalającym na kupno jakichkolwiek obligacji, nie 
mówiąc już o finansowaniu państw. Brak pieniędzy i inwestycji wynika z ograniczeń samonarzuconych 
przez państwa strefy euro w traktacie z Maastricht. Zasady te można zmienić tylko jednogłośnie, co 
niezwykle utrudnia sprawę. W efekcie powyższego, część polityków i partii w krajach znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji opowiada się za opuszczeniem strefy euro, preferując niepewność związaną 
z procesem wyjścia w miejsce ograniczeń wynikających z przepisów. 

ż
ą ą

Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 nadał nowy impuls zmianom w strefie euro, jednak 

według stanu na grudzień 2020 długoterminowe perspektywy pozostają niejasne. Podstawowe 
zasady, na których opiera się strefa euro, nie uległy zmianie. Wdrożono jednak pewne improwizowane 
środki oraz innowacyjne rozwiązania pozwalające zareagować na wywołane przez COVID-19 

zapotrzebowanie na zwiększony poziom inwestycji, a tym samym konieczność zadłużenia się na 
wyższym poziomie. Część zasad obowiązujących w strefie euro, takich jak pułapy zadłużenia, została 
tymczasowo zawieszona. EBC popiera finansowanie wydatków z deficytu na poziomie poszczególnych 

państw. Dzięki Pandemicznemu Programowi Zakupów Awaryjnych (PEPP) EBC ustabilizował stopy 
procentowe obligacji rządowych, gwarantując zakup obligacji krajowych od sektora bankowego. To 
wyraźne zerwanie z podejściem, jakie swego czasu zastosowano wobec Grecji, Włoch i innych krajów 

w kryzysie euro po roku 2010. Tym razem nie ma już ryzyka niewypłacalności pojedynczych państw, 
a spread stóp procentowych nie uległ dalszemu zwiększeniu. 

Spread jednak nadal istnieje – z niekorzyścią dla państw strefy euro już osłabionych przez walkę 
z kryzysem. Dopóki stopy procentowe będą wyższe niż stopy wzrostu, dług publiczny będzie rósł – 

zarówno w relacji do PKB, jak i w liczbach bezwzględnych. Jest to prawdziwy problem, wiele państw 
żywi bowiem uzasadnione obawy, że po gwałtownym kryzysie COVID-19 strefa euro powróci do 

praktyki karania swoich członków za wysoki poziom zadłużenia w stosunku do PKB. Tak więc i tak już 
mocno zadłużone państwa strefy euro nie mają odwagi wydawać aż tyle, ile wymagałby kryzys 
gospodarczy, z obawy by strefa euro nie narzuciła im ponownie górnych limitów zadłużenia. Z drugiej 

strony państwa takie jak Niemcy zdecydowały się na uruchomienie olbrzymich pakietów bodźców 
fiskalnych, aby uratować swoją gospodarkę. Naturalną konsekwencją takich działań jest jednak dalsze 
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zwiększanie nierówności ekonomicznych w strefie euro. 

Najskuteczniejszą zmianą, dzięki której wrażliwe państwa strefy euro zyskałyby odporność równą 
krajom posiadającym własną walutę fiducjarną, byłoby wprowadzenie jednego typu obligacji – 

euroobligacji („koronaobligacji”). Wszystkie problemy specyficzne strefy euro zostałyby wówczas 
rozwiązane raz na zawsze: w tym problem utraty zaufania do projektu euro po roku 2010, kiedy to 

Grecja zmuszona została do ogłoszenia niewypłacalności, problem spreadu i braku zrównoważenia 
stóp procentowych, problem związany ze spekulacjami systemu finansowego przeciwko niektórym 
państwom oraz problem związany z koniecznością rozszerzenia mandatu EBC na potrzeby obrony 

waluty euro na określonych warunkach. Jednak z politycznego punktu widzenia, wprowadzenie 

wspólnego zadłużenia w postaci wspólnych obligacji okazało się niemożliwe – ze względu na rozbieżne 
interesy państw w perspektywie krótkofalowej, ale także dlatego, że tego rodzaju fundamentalna 
zmiana wymagałaby prawdopodobnie większej legitymizacji demokratycznej, w tym potencjalnych 

zmian w umowach europejskich, zmian instytucjonalnych i referendów. 

Dlatego też, zamiast rozwiązywać problemy na poziomie strefy euro, będącej tych problemów 
źródłem, Komisja Europejska wzięła sprawy w swoje ręce i wystąpiła z innym, bezprecedensowym 

pomysłem polegającym na zaciągnięciu znacznego zadłużenia przez samą Unię Europejską. Jak 
miałoby to działać? Po pierwsze, Komisja wyemitowałaby obligacje, które banki i inwestorzy mogliby 

kupić, korzystając z pieniądza wykreowanego przez EBC. Następnie Komisja przekazałaby uzyskane 
pieniądze rządom państw UE, częściowo jako bezzwrotną pomoc, a częściowo w formie kredytu na 

korzystnych warunkach. Państwa mogłyby inwestować i próbować ratować lub ożywiać swoje 
słabnące gospodarki. Z monetarnego punktu widzenia, Komisja Europejska działałaby tu jak rząd 
federalny, który tworzy walutę dla swoich krajów, ponieważ część z nich nie jest już w stanie 

skutecznie podejmować takich działań ze względu na funkcjonowanie w ramach reżimu euro. Również 
i takie rozwiązanie skutkować będzie powstaniem wspólnego zadłużenia, podobnie, jak miałoby to 
miejsce w przypadku euroobligacji, jednak jego zaletą jest to, że Unia Europejska ze swoimi 
instytucjami w postaci Rady, Parlamentu i Komisji dysponuje większą legitymacją demokratyczną 
i może działać szybciej. Wadą przedmiotowego rozwiązania jest fakt, że uzgodniona kwota nie jest 
wystarczająca z punktu widzenia skali kryzysu, a sama interwencja ma mieć charakter jednorazowy. 
Ponieważ nie wprowadzono żadnych zmian w architekturze strefy euro, to same państwa 
członkowskie muszą znaleźć długoterminowe rozwiązanie… 

Problem instytucjonalny strefy euro polega na tym, że legitymacja demokratyczna, poziom wydatków 
i ewentualne negatywne skutki inflacji nie pozostają już dłużej na tej samej płaszczyźnie, ani w tym 

samym kontekście co w przypadku waluty krajowej. W strefie euro, parlamenty i rządy narodowe 
posiadają nadal najszerszą legitymację demokratyczną, a zatem to one powinny decydować 
o wydatkach i kreacji pieniądza. Jednak w sytuacji, gdy część państw pokusi się o nadmierne wydatki, 

inflacja może dotknąć również państwa bardziej oszczędne, które nie czerpią korzyści 
z wydatkowanych środków, a jednocześnie nie mogą zagłosować przeciwko negatywnym 
konsekwencjom rozrzutności innych. Z drugiej strony, w strefie euro nie ma instytucji rządowej 
posiadającej demokratyczną legitymację, która mogłaby decydować o wydatkach na realną 
gospodarkę. Bezproduktywne obecnie rozwiązanie przewidziane w umowach europejskich mówiło 
o ogólnym ograniczaniu wydatków – co samo w sobie również stanowi naruszenie demokratycznej 
przestrzeni politycznej. Najnowsza, doraźna próba rozstrzygnięcia tego dylematu to zadłużenie się 
przez samą Komisję Europejską. To, w jaki sposób instytucje będą się dostosowywać do zaistniałej 
sytuacji dopiero się okaże. Z ekonomicznego punktu widzenia, wszystko jest proste: na poziomie 

krajowym lub ponadnarodowym jakaś instytucja rządowa musi mieć możliwość zaciągnięcia długu, 
wykreowania wystarczającej ilości pieniądza i wydania go na gospodarkę realną tak, aby przezwyciężyć 
kryzys i – w najlepszym wypadku – sprawić, by nasz kontynent był „gotowy na wyzwania przyszłości”. 



 

 

 

19 

 

ę ć

Wszystkie rodzaje kreacji pieniądza są rozliczane w ten sam sposób: wierzytelności i zobowiązania są 
księgowane podwójnie na kontach obu stron. Wszystkie zobowiązania w bilansach też wyglądają tak 
samo, niezależnie od tego, czy to rząd jest winien pieniądze bankowi centralnemu, czy Marta jest 
winna pieniądze swojemu bankowi. Jednak w rzeczywistości dług publiczny, to nie to samo, 
co zadłużenie gospodarstwa domowego. Dług kanadyjskiego rządu i dług osoby fizycznej, takiej jak 
Marta, pociągają za sobą bardzo różne konsekwencje. Jeśli my, jako osoby prywatne, mamy długi i nie 

możemy ich spłacić, możemy mieć poważne problemy z prawem. Grożą nam procesy sądowe, 
komornicy, zajęcia i inne, przewidziane przepisami czynności egzekucyjne. Jesteśmy winni pieniądze, 
których nie możemy sami stworzyć, dlatego musimy znaleźć sposób, aby je zdobyć w odpowiednim 

terminie. Nawet banki komercyjne, które mogą kreować pieniądz depozytowy, są jedynie 

użytkownikami rzeczywistej waluty i są zależne od kredytów banku centralnego – upadają, gdy ich 
kapitał spada poniżej alarmowego poziomu. Wówczas to do instytucji państwowych należy decyzja, 
czy je zamkną, uratują czy znacjonalizują. 

Dług publiczny ma jednak inny charakter. Ponieważ państwo ma monopol na tworzenie waluty, ma 
prawo „produkować” takie pieniądze, w jakich posiada zobowiązania. Bank centralny państwa, 
w przeciwieństwie do zwykłego banku komercyjnego, nie może zbankrutować. A jeśli rząd jest winien 

pieniądze bankowi centralnemu, to ostatecznie samo państwo odgrywa obie role. Różnicę tę widać 
bardzo dobrze w naszym kanadyjskim przykładzie. Kiedy nadejdzie terminu wykupu obligacji 
rządowych i Minister Finansów będzie musiał spłacić należne kwoty, czy będzie miał z tym kłopoty? 
Nie! W przeciwieństwie do zwykłych dłużników, Minister Finansów nie musi rozpaczliwie szukać źródła 
pieniędzy, aby spłacić rządowe długi. Może po prostu wyemitować nowe obligacje i zmusić bank 
centralny do wykreowania nowego pieniądza na spłatę starego długu. W ten sposób stary dług zostaje 
po prostu zastąpiony nowym. Kwota zadłużenia i wartość obligacji pozostają takie same, przesunięty 
zostaje jedynie termin spłaty (wykupu obligacji). Minister Finansów nie musi drżeć ze strachu 

i niepewności – kanadyjski bank centralny jest prawnie zobowiązany do współpracy (nawet odsetki, 
które Minister Finansów spłaca Bankowi Kanady i tak na koniec roku wracają do budżetu państwa). 
Dlatego, chociaż kreacja pieniądza przez rząd jest prawidłowo ujmowana w bilansach obu stron, 

odpowiednio po stronie zobowiązań i należności, jest to w zasadzie rozliczenie państwa z samym sobą. 
Ze względu na posiadany monopol walutowy, państwo jest jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem, 
gdyż to ono dokonuje kreacji pieniądza. 

Scenariusz niewiele zmieni się w sytuacji, gdy bank centralny będzie w międzyczasie sprzedawać 
obligacje bankom i inwestorom prywatnym, a nawet inwestorom zagranicznym. Kiedy obligacje staną 
się wymagalne, Minister Finansów zrobi to, co zwykle: zastąpi stary dług nowym, sprzedając nowe 
obligacje, aby spłacić posiadaczy wygasających obligacji, kimkolwiek są. Kanadyjski Minister Finansów 
może ponownie sprzedać nowe obligacje bankowi centralnemu – lub bezpośrednio bankom, jak 
w większości krajów. Jeśli sprzeda obligacje bankom, może liczyć na to, że bank centralny wykreuje 
niezbędny pieniądz i pożyczy go bankom, manipulując przy podstawowych stopach procentowych 
w taki sposób, aby zachęcić banki do zakupu nowo wyemitowanych obligacji. Dzięki takiemu 

systemowi, państwo może uplasować na rynku nowe obligacje. W związku z tym nie istnieje ryzyko, 

że rząd nie będzie w stanie spłacić obligacji w terminie ich wymagalności, niezależnie od tego, kto 
będzie je posiadać. Jedyną różnicą w stosunku do sytuacji, w której posiadaczami obligacji rządowych 
są podmioty sektora prywatnego jest oprocentowanie i dodatnia stopa procentowa. Minister 

Finansów będzie musiał wówczas zapłacić odsetki bankom i prywatnym inwestorom i nie odzyska 

pieniędzy na koniec roku (tak, jak wówczas, gdy obligacje posiada sam bank centralny). Jednak również 
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w czasach, gdy bank centralny jest zmuszony ustalać wysokie stopy procentowe, aby kontrolować 
inflację, to jeśli odsetki generują zbyt duży koszt dla budżetu państwa lub wywierają niepożądane 
skutki w zakresie dystrybucji, rząd może zawsze opodatkować beneficjentów odsetek, a tym samym 

zrekompensować sobie straty. 

Dług publiczny nie jest normalnym długiem, co znajduje odzwierciedlenie w procesie kreacji pieniądza 
przez emitenta waluty. Dla emitenta waluty spłata zadłużenia we własnej walucie, niezależnie od tego, 
kim jest obligatariusz, nie stanowi problemu. Dług publiczny denominowany we własnej walucie, 
można po prostu przesuwać w przyszłość praktycznie w nieskończoność. 

ą ż
ć

Oczywiście obligacje rządowe muszą zawsze zostać wykupione w terminie zapadalności. Ale jak 
właśnie udowodniliśmy, jeśli obligacja jest denominowana we własnej walucie danego kraju, nie jest 
to problemem dla państwa posiadającego własny bank centralny. Przeciwnie – dług publiczny jako 
całość nie musi zostać spłacony, ale może po prostu pozostać pozycją bilansie z możliwością 
przesuwania na kolejne lata. Dzieje się tak, ponieważ nie ma tu pierwotnego wierzyciela czekającego 
na zwrot pieniędzy. Źródłem pieniądza jest bilans krajowego banku centralnego, w którym pieniądz 
został powołany do życia w wyniku jego zaewidencjonowania w księgach. Bank centralny nie 
przypomina zwykłego wierzyciela, który pilnie potrzebuje zwrotu pieniędzy. Wręcz przeciwnie, bank 
centralny może „produkować” nowe pieniądze w nieskończoność. Bank kreuje pieniądz poprzez 
proste rozszerzenie bilansu – i nikomu nie dzieje się krzywda. Dopóki rząd nie przesadzi z kreacją 
pieniądza i nie spowoduje inflacji, dług publiczny nie jest problemem i może po prostu spokojnie 
pozostawać pozycją w bilansie. Może nawet nadal umiarkowanie rosnąć – o ile w kraju brak oznak 

inflacji. 

Dług publiczny może sobie spokojnie istnieć, bo jest to również w interesie gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw. W rzeczywistości dług publiczny w bilansie to rewers oszczędności prywatnych. 
Dług publiczny rośnie, gdy państwo dokonuje wydatków i nie opodatkowuje ich na tym samym 

poziomie. Pieniądze odpowiadające długowi publicznemu znajdują się zatem na prywatnych 
rachunkach rozliczeniowych, stanowiąc oszczędności sektora prywatnego. Gdyby państwo chciało 
w tym momencie zmniejszyć dług publiczny w liczbach bezwzględnych, musiałoby opodatkować 
prywatne depozyty. Państwo musiałoby dysponować przez długi okres nadwyżką budżetową. Innymi 
słowy, rząd zawsze nakładałby podatki w kwocie wyższej niż kwota wydatków, zmniejszając w ten 

sposób z roku na rok oszczędności podmiotów prywatnych. Dopiero wówczas część długu publicznego 

zniknęłaby z bilansu, gdzie ma swoje źródło. Ale czy jest to gra warta świeczki? Pomijając 
niedogodności odczuwane na poziomie indywidualnym, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cała 
gospodarka zareaguje na tę strategię źle. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa odpowiedzą na 
presję wysokiego obciążenia podatkowego i niewielkich inwestycji rządowych, przyjmując 
nastawienie pesymistycznie i oszczędzając więcej. Wkrótce nie tylko państwo będzie próbować 
oszczędzać pieniądze i ograniczać inwestycje – zrobi to także sektor prywatny. W efekcie 

doświadczylibyśmy spadku popytu, a tym samym ucierpiałyby produkcja i zatrudnienie. Eksperyment 

spłaty długu publicznego dobiegłby prawdopodobnie końca z chwilą nadejścia recesji. Rząd 
zdecydowałby się wówczas ponownie finansować wydatki z deficytu, aby wesprzeć gospodarkę, tym 
samym uruchamiając cykl od nowa. 

W rzeczywistości dług publiczny zasadniczo nie zostaje spłacony. Regularnie spada jedynie tzw. 
„wskaźnik zadłużenia publicznego”. Wskaźnik zadłużenia publicznego to sposób relatywnego 
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przedstawienia długu publicznego jako odsetka produktu krajowego brutto (PKB). Oznacza to, że 
wystarczy wzrost PKB, aby wskaźnik zadłużenia publicznego spadł. Z drugiej strony, dług publiczny 
w wartościach bezwzględnych prawie nigdy nie spada. 

Wbrew wszystkim wyrażanym dobrym intencjom nie podlega on spłacie, gdyż w praktyce każda 
poważna próba takiej spłaty doprowadziłaby w krótkim czasie do recesji. De facto zwrot długu 
publicznego jest równoznaczny ze zmniejszeniem ilości dostępnych środków publicznych. 
W ostatecznym rozrachunku spłata całego długu publicznego oznaczałaby zabranie wszystkich 
pieniędzy z rachunków osób prywatnych i banków oraz ich zniknięcie z bilansu ogólnopublicznego, 

z którego pierwotnie pochodzą. Długi, owszem, znikną, ale wraz z nimi znikną też wszystkie 
oszczędności i wszystkie pieniądze. 

ś

Inflacja oznacza utratę wartości pieniądza, czyli, innymi słowy, sytuację, w której towary i usługi stają 
się droższe. Inflacja to złożone zjawisko. Z typową sytuacją proinflacyjną mamy do czynienia, gdy popyt 
rośnie szybciej niż ilość dostępnych dóbr i usług (lub gdy ilość dostępnych dóbr i usług zmniejsza się 
szybciej niż popyt). Podaż pieniądza jest tu tylko jednym z kilku czynników. Inflacja zależy również od 
tego, jak bardzo obywatele oszczędzają. Dopóki rośnie podaż pieniądza, a ludzie po prostu gromadzą 
dodatkowe środki na swoich rachunkach i nie wydają ich, nic się nie dzieje. 

Równie ważne jest to, czy produkcja dóbr i usług rośnie, czy maleje. Jeśli produkcja wartości realnych 
rośnie równolegle z podażą pieniądza, wartość pieniądza pozostaje stabilna. Inflacja występuje zwykle 
w okresie boomu gospodarczego, kiedy produkcja osiąga swoje granice, ponieważ wszystkie fabryki 
pracują już na pełnych obrotach, a zatrudnienie jest pełne. W efekcie płace rosną, co pociąga za sobą 
wzrost cen. W takich przypadkach bank centralny próbuje spowolnić kreację pieniądza przez banki, 
wykorzystując w tym celu swoją podstawową stopę procentową. Wysokie oprocentowanie ma na celu 
zniechęcenie przedsiębiorstw i osób prywatnych do zaciągania coraz większej liczby kredytów 
w sytuacji boomu gospodarczego. W rzeczywistości to banki automatycznie lub nieświadomie 
wpływają często na inflację poprzez kreację własnego pieniądza w okresach dobrej koniunktury. 

Kreacja pieniądza przez państwo wygląda odwrotnie – zanika zwykle w okresie boomu, ale przyspiesza 

w czasach spowolnienia gospodarczego. Podsumowując, można powiedzieć, że teoretycznie kreacja 
pieniądza przez rząd poprzez finansowanie wydatków z deficytu w niewłaściwym momencie może 
również wywrzeć efekt inflacyjny. Istnieją jednak skuteczne sposoby walki z inflacją. Popyt można 
zmniejszyć na dwa sposoby: po pierwsze, bank centralny może podnieść stopy procentowe w takim 

stopniu, aby popyt na kredyty, a tym samym produkcja pieniądza depozytowego przez banki spadły. 
Państwo może również podnieść podatki, a tym samym zabrać pieniądze z sektora prywatnego 

i stłumić popyt z jego strony. 

Trudniejszy do zwalczenia jest problem odwrotny, a mianowicie deflacja. W przypadku deflacji, 

wartość pieniądza rośnie. Z punktu widzenia przeciętnego obywatela, brzmi to dość nieźle, jednak jest 
to zjawisko niebezpieczne dla całej gospodarki. Deflacja pojawia się bowiem, gdy popyt jest zbyt niski, 
co idzie w parze z recesją i bezrobociem. Niewystarczający popyt i bezrobocie wzajemnie się 
napędzają. Ponieważ popyt jest niewielki, produkcja zwalnia. W rezultacie rośnie bezrobocie, co 
oznacza, że jeszcze mniej ludzi ma pieniądze do wydania, co pociąga za sobą dalszy spadek popytu. 
Sprzedawcy obniżają ceny, aby w ogóle znaleźć klientów. Spadające ceny sprawiają, że produkcja staje 
się jeszcze mniej opłacalna. Deflacja, o ile poważnie się rozkręci, to dla gospodarki równia pochyła. 

Banki centralne ze swoją polityką podstawowych stóp procentowych pozostają bezsilne wobec 
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deflacji. Mimo to, starają się motywować przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe do zaciągania 
pożyczek i inwestowania, ustalając niską podstawową stopę procentową. Jednak w obliczu braku 

popytu i spodziewanych zysków, nawet pożyczka o zerowej stopie procentowej to zbyt duże ryzyko 
dla firm. Osoby prywatne boją się z kolei o miejsca pracy. W okresie deflacji wszyscy starają się 
oszczędzać pieniądze lub spłacać pożyczki dopóki jeszcze są w stanie to zrobić. Same banki nie chcą 
udzielać kredytów, obawiając się, że nie odzyskają pieniędzy. W konsekwencji, kreacja pieniądza 
kredytowego banków zostaje wstrzymana. Przedstawiona dynamika zdarzeń to właśnie powód, dla 
którego banki centralne dążą do utrzymania inflacji na poziomie 2%. Banki starają się tym samym 
utrzymać margines bezpieczeństwa, pozwalający wpływać na gospodarkę poprzez politykę 
podstawowych stóp procentowych. Kiedy deflacja opanuje cały sektor prywatny: gospodarstwa 
domowe, przedsiębiorstwa i banki komercyjne, działania procyklicznie i zmiana stóp procentowych 

przez bank centralny na nic się już nie zdadzą. 

W tym momencie tylko rząd może uratować gospodarkę, pobudzić popyt i ochronić rynek pracy. 
Ponieważ państwo nie musi osiągać zysków i nie musi spłacać swojego zadłużenia, jako jedyne może 
działać antycyklicznie i płynąć pod prąd. Dzięki monopolowi walutowemu rząd może nadal wydawać 
pieniądze w czasie, gdy nie może lub nie chce tego robić nikt inny. 

ś
ą ż

Standardowo podręczniki do ekonomii omawiają nadal modele pieniężne przez pryzmat teorii 
neoklasycznej. Przykładowo, powszechnie opisują banki jako „pośredników finansowych” i uczą 
formuły „mnożnika kreacji pieniądza” – mimo że na ten moment jest już jasne, że działalność banków 
centralnych jawnie przeczy takiemu rozumieniu sytuacji, a ani banki centralne, ani komercyjne nie 

pasują do tak rozumianego systemu bankowego, zarówno w sensie rachunkowości, jak i praktyki. 

Koncepcja banków jako pośredników finansowych zakłada, że banki pożyczają oszczędności klientów 
kredytobiorcom. Innymi słowy, banki przekierowują pieniądze wyłącznie tam, gdzie są one potrzebne. 
W ten sposób pieniądz staje się towarem, oferowanym jak każdy inny, na który istnieje popyt 
warunkujący cenę (odsetki). W ramach teorii neoklasycznej przesłanka ta pozwala uważać pieniądz za 
„neutralny” – jako taki nie wywołuje on sam z siebie żadnych skutków, a przede wszystkim nie ma 

żadnego wpływu na poziom konsumpcji i bezrobocia. Jednocześnie teoria ta podkreśla wagę 
oszczędzania. Ktoś musi najpierw odłożyć pieniądze, aby ktoś inny mógł je zainwestować. Tego rodzaju 
koncepcję pieniądza można na przykład wykorzystać, aby uzasadnić konieczność wdrożenie polityki 
oszczędnościowej i przekonanie, że oszczędzanie może być „remedium” na kryzys finansowy. 

Z kolei mnożnik kreacji pieniądza to formuła służąca do obliczania, na ile banki są w stanie pomnożyć 
pieniądz poprzez udzielane kredytów z oszczędności. Zgodnie z przedmiotową formułą, zdolność 
pomnażania oszczędności jest determinowana i ograniczana przez podaż pieniądza banku 
centralnego. Oznaczałoby to, że podaż pieniądza depozytowego może być kontrolowana przez bank 
centralny i nie jest zależna od realnego popytu gospodarczego. 

W rzeczywistości jednak banki centralne nie mogą kontrolować ani nawet regulować podaży pieniądza 
za pośrednictwem pieniądza banku centralnego. Wręcz przeciwnie: zwiększona kreacja pieniądza 
depozytowego przez banki i dorozumiany na tej podstawie wyższy popyt na pieniądz banku 
centralnego pozwalają na wzrost podaży pieniądza banku centralnego (zob. Bundesbank 2017). 
Podczas gdy banki są rzeczywiście zależne od banku centralnego, ponieważ zawsze potrzebują jego 
pieniądza, bank centralny nie może im odmówić, o ile kredyty udzielane są odpowiednio. Bank 
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centralny może jedynie zewnętrznie określić podstawową stopę procentową (która nie jest zatem 
ceną rynkową pieniądza), a tym samym próbować pośrednio spowolnić wzrost kreacji pieniądza 
depozytowego. 

Pytania te wydają się na pierwszy rzut oka abstrakcyjne i techniczne, jednak odpowiedzi na nie mają 
daleko idące konsekwencje. Jeśli uznamy pieniądz bankowy za środki czysto pożyczkowe, jak wskazano 
już w niniejszym artykule, nie ma potrzeby oszczędzania pieniędzy na potrzeby późniejszych 
inwestycji, ponieważ inwestycje może sfinansować z kredytu. Działanie takie stymuluje popyt, a tym 

samym przyczynia się do zwiększenia oszczędności podmiotów trzecich, co w innym przypadku nie 

byłoby możliwe. Co za tym idzie, ostatnia rzecz, jaką możemy powiedzieć o pieniądzu kredytowym 
banków to, że jest neutralny. Przeciwnie – ponieważ w czasach koniunktury napędza on dynamikę 
wzrostu gospodarczego, a jego „produkcja” jest uzależniona od popytu na kredyty, pieniądz ten jest 
również wyjątkowo podatny na kryzys. 

W kryzysie nikt nie chce zaciągnąć kredytów – a nawet jeśli tak, to bank nie udziela ich ze względu na 
kiepskie widoki na spłatę. Zamiast tego spłata kredytów przyspiesza, a zatem podaż pieniądza i popyt 

jeszcze bardziej spadają. Pieniądz kredytowy potrzebuje zysków, a zatem wywiera efekt procykliczny. 

W kryzysie staje się częścią problemu i nie może samodzielnie się „wyjść na prostą’. Nawet jeśli 
podstawowa stopa procentowa jest zerowa, a banki są wprost zasypywane pieniądzem banku 
centralnego nie prowadzi to do zwiększenia akcji kredytowej, o ile prawdziwa recesja stała się faktem. 

W tym kontekście tym ważniejsze jest skupienie się na kreowaniu pieniądza rządowego poprzez 
finansowanie wydatków z deficytu. Analiza MMT dowodzi, że finansowanie wydatków z deficytu to 

znacznie więcej niż tylko dług publiczny. Jest ono także „matką wszelkiej kreacji pieniądza” – 

demokratycznej kreacji pieniądza w celach 

użytecznych politycznie, a także jedynym antycyklicznym sposobem kreacji pieniądza, pozwalającym 
przekazać pieniądze obywatelom w sytuacji, gdy nie może tego zrobić nikt inny. 

źć ę

Od lat 90. XX w. MMT jest rozwijana przez ekonomistów i praktyków rynków finansowych w Stanach 

Zjednoczonych, takich jak Randall Wray, Warran Mosler, Stephanie Kelton, Pavlina Tcherneva, a także 
w Australii przez Williama Mitchella. Najważniejszym niemieckim przedstawicielem nurtu jest Dirk 
Ehnts, którego książka „Geld als Kredit” („Nowoczesna teoria monetarna a makroekonomia 

w Europie”) odegrała kluczową rolę w procesie powstawania niniejszego artykułu i prezentacji kont 

teowych. Wśród historycznych poprzedników i ich pomysłów, do których odwołują się ekonomiści 
MMT są: Abba Lerner (kluczowe znaczenie inflacji i bezrobocia, a nie długu publicznego), Georg 

Friedrich Knapp (podatki państwowe jako źródło wartości pieniądza), Alfred Mitchell Innes (formy 
pieniądza kredytowego z odpowiadającym zadłużeniem), John Maynard Keynes (wydatki jednej 
strony to zawsze przychód drugiej strony), Wynne Godley (równość przychodów i wydatków również 
na poziomie sektorowym), Hyman Minsky (pieniądz kredytowy jako przyczyna podatności systemu 
finansowego na kryzys). 

MMT zawiera również część opisową, w ramach której analizowany jest aktualny stan systemu 

monetarnego. Metodologia obejmuje empiryczne śledzenie praktyk [... jakich?] w systemie 

finansowym i ministerstwach finansów, a także śledzenie transakcji księgowych między wszystkimi 
podmiotami prywatnymi i państwowymi uczestniczącymi w procesie. MMT dodatkowo analizuje 

bilanse podmiotów z różnych sektorów (prywatnego, rządowego, zagranicznego), co odpowiada 
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rachunkowości na poziomie makro. Zgodnie z przedmiotową metodologią, wyniki MMT podlegają 
falsyfikacji, co stanowi ewenement w teorii monetarnej. Jeśli chodzi o część opisową teorii, nie istnieją 
żadne naukowe zastrzeżenia. To właśnie opisową część MMT stara się podsumować niniejszy. artykuł. 

Oprócz powyższych, istnieje również część normatywna, w której ekonomiści MMT wyciągają wnioski 
z przeprowadzonej analizy. Przedstawiają oni różne pomysły na rozsądne zarządzanie polityką 
pieniężną i fiskalną, które mogłyby zapoczątkować daleko idące zmiany. Co oczywiste, ta część teorii 
wywołuje często głosy sprzeciwu i polemiki, ponieważ ma ona daleko idące implikacje polityczne. 

Wysuwane zastrzeżenia mają jednak zwykle charakter generalizacji i rekompensują brak sensownych 
argumentów przeciwko części opisowej. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, poniżej przedstawiono 
omówienie normatywnej części MMT. Ekonomiści MMT zgadzają się, że kwota długu publicznego jest 
sama w sobie nieistotna i nie zasługuje na gruntowniejszą uwagę. Zamiast tego radzą oni skupić się na 
danych liczbowych dotyczących bezrobocia i inflacji, ponieważ są to dwa rzeczywiste zjawiska, które 
wymagają faktycznej kontroli. Skupianie się na długu publicznym jest bezcelowe, ponieważ nie ma 
empirycznych dowodów na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy długiem publicznym a inflacją. 
W ten sposób ekonomiści MMT doszli do kontrowersyjnego wniosku: dopóki nie wystąpi znacząca 
inflacja, dopóty państwo może korzystać z monopolu na kreację pieniądza i wydawać pieniądze na 
swoje demokratycznie określone polityki. Najlepiej, aby odbywało się to poprzez tworzenie miejsc 
pracy. Ekonomiści MMT mówią czasem wprost, że jeśli bezrobocie jest zbyt wysokie, to dług publiczny 
jest za niski. 

Jeśli chodzi o politykę pieniężną, ekonomiści MMT zalecają radzenie sobie z inflacją poprzez korektę 
podatków, a nie podstawowych stóp procentowych, ponieważ wysoka podstawowa stopa 
procentowa często spowalnia gospodarkę realną tak dalece, że powoduje wzrost bezrobocia. 
Podstawowa stopa procentowa jako instrument okazałaby się wówczas zbędna, a spłata odsetek 
stałaby się kwestią polityczną. 

Poza tym ekonomiści MMT przedstawili bardzo konkretną i społecznie akceptowalną propozycję, 
o której możemy tu jedynie wspomnieć. Według MMT, tak zwana gwarancja zatrudnienia 
rozwiązałaby jednocześnie dwa najważniejsze problemy związane z polityką pieniężną i fiskalną, tj. 
problem bezrobocia i problem stabilności monetarnej. Zgodnie z MMT, gwarancja zatrudnienia, to 

prawo do pracy gwarantowanej przez państwo dla każdego, kto jest w stanie pracować, chce 
pracować i nie może znaleźć pracy. Program ten działałby jak silny automatyczny stabilizator 
gospodarki. W czasie recesji wiele osób skorzystałoby z gwarancji zatrudnienia, przechodząc z sektora 

prywatnego do publicznego – popyt zatem spadałby wolniej niż kiedy indziej; dałoby się również 
uniknąć deflacji. Konieczne w tej sytuacji finansowanie wydatków z deficytu nie doprowadziłoby do 
inflacji, ponieważ z jednej strony dodatkowe miejsca pracy przyczyniłyby się do stworzenia 
dodatkowych usług, z drugiej strony zaś pracownicy sektora publicznego byliby wynagradzani według 
zatwierdzonej przez państwo stałej stawki – ceny pracy przeciwdziałającej inflacji. Z chwilą 
ponownego ożywienia gospodarczego, mielibyśmy do czynienia z przepływem kadr z powrotem do 

sektora prywatnego. Prywatni pracodawcy mogliby korzystać z puli wykształconych pracowników 
sektora publicznego, tak więc nawet w okresach boomu wzrost płac i cen byłby opóźniony. Niemniej 
jednak, gdyby doszło do inflacji, państwo mogłoby podnieść podatki, aby stłumić popyt z systemu. 

Niezależnie od opinii na temat gwarancji zatrudnienia, MMT rozszerza zakres demokracji jako takiej. 
Państwo posiada pieniądz, ponieważ może go kreować. Dług publiczny nie jest problemem sam 
w sobie, ale stanowi drugą stronę medalu w procesie kreacji pieniądza. Przyjmując ten sposób 
myślenia, moglibyśmy skupić się na tym, jakie projekty polityczne finansować, zamiast dyskutować 
o tym, jak finansować projekty polityczne. Jest to obiecująca teoria, szczególnie w obliczu 

nadchodzących procesów transformacyjnych wymaganych w kontekście zmian klimatycznych 
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i przyszłych kryzysów. MMT pokazuje, że tak naprawdę mamy środki, by kształtować naszą przyszłość. 

Tekst powstał w oparciu o prowadzone przez kilka dekad badania ekonomistów nad nowoczesną 
teorią monetarną (ang. „Modern Money Theory”, w skrócie „MMT”) i odwołuje się w szczególności do 
perspektywy bilansowej wykorzystanej przez Dirka Ehntsa w książce „Modern Monetary Theory and 
European Macroeconomics” („Nowoczesna teoria monetarna a makroekonomia w Europie”). 
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Gotówka: pieniądze w formie materialnej, czyli banknoty i monety. Pieniądz taki jest emitowany przez 
państwo i jest oficjalnym krajowym środkiem płatniczym. Gotówka zaliczana jest do pieniądza banku 
centralnego. To fakt wymienialności na gotówkę jest źródłem wartości pieniądza depozytowego. 
Gotówka to jedyny rodzaj pieniądza, który krąży w obu cyklach obiegu pieniądza. 

Bank centralny: bank państwowy i instytucja odpowiadająca w praktyce za kreację państwowego 
pieniądza fiducjarnego. Bank centralny z własnej inicjatywy kreuje pieniądz dla systemu finansowego 
i może, w czasie kryzysu bankowego, ustabilizować go za pomocą nieograniczonego kredytu, działając 
jako tzw. „pożyczkodawca ostatniej instancji”. 

Bank centralny tworzy również nowe pieniądze, potrzebne rządowi do finansowania wydatków 
z deficytu, przy czym w wielu krajach bank centralny i rząd nie współpracują bezpośrednio, ale 
korzystają z pośrednictwa banków. Najważniejszym instrumentem, za pomocą którego bank centralny 
prowadzi politykę pieniężną i stara się wpływać na kreację pieniądza przez banki jest podstawowa 
stopa procentowa. 

Pieniądz banku centralnego (waluta lub rezerwy): rzeczywista waluta krajowa (lub ponadnarodowa). 

Bank centralny kreuje go postaci gotówki i pieniądza bezgotówkowego na rachunkach banku 

centralnego. Rząd, bank centralny i banki wykorzystują w transakcjach pomiędzy sobą wyłącznie 
pieniądz banku centralnego. Jedynym źródłem wartości pieniądza depozytowego banków jest fakt 
jego wymienialności na pieniądz banku centralnego. Banki zawsze potrzebują pieniądza banku 
centralnego: na wypłaty gotówkowe na rzecz swoich klientów, na potrzeby rozliczeń i transakcji 

z innymi bankami oraz na rezerwy obowiązkowe. Banki otrzymują go od banku centralnego po 
podstawowej stopie procentowej. 

Finansowanie wydatków z deficytu (wydatki deficytowe): część rocznego budżetu państwa, która nie 
jest pokryta wpływami podatkowymi w tej samej wysokości. Wydatki deficytowe prowadzą do kreacji 
pieniądza przez państwo, a nowo powstały pieniądz pojawia się na rachunkach gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw. Wydatki finansowane z deficytu w poszczególnych latach składają się 
łącznie na dług państwowy. 

Pieniądz depozytowy (pieniądz bankowy, depozyty bankowe, pieniądz żyrowy): depozyty, które my, 

obywatele, mamy po stronie aktywów na naszych rachunkach bieżących i oszczędnościowych. 
Pieniądz depozytowy jest generowany przez banki za każdym razem, gdy udzielają one kredytów 
gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom lub nabywają od nich określone wartości. Dla 
banków pieniądz depozytowy 

stanowi zobowiązanie wobec klientów, ponieważ muszą go wypłacić lub przelać w ich imieniu, dlatego 

też pieniądz taki znajduje się w bilansie banku po stronie pasywów. Razem z krajowymi środkami 
płatniczymi w postaci gotówki, pieniądz depozytowy to pieniądz, który gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa wykorzystują w transakcjach finansowych pomiędzy sobą. 

Pieniądz fiducjarny: pieniądz emitowany przez rząd, nieposiadający pokrycia w dobrach materialnych, 

w tym w kruszcach, takich jak złoto czy srebro. Pieniądz fiducjarny jest międzynarodowym standardem 

pieniądza co najmniej od 1971 roku, kiedy to Stany Zjednoczone ostatecznie zrezygnowały z parytetu 

złota. Ma tę zaletę, że każde państwo może swobodnie kreować własny pieniądz i technicznie nie 

może zbankrutować, o ile jest zadłużone wyłącznie we własnej walucie. 
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Obligacje rządowe: dłużne papiery wartościowe emitowane przez rząd. Mają termin wykupu, są 
denominowane w walucie i zwykle oprocentowane. Obligacje rządowe są bardzo popularne wśród 
inwestorów jako najbezpieczniejsza możliwa inwestycja i są niezbędne dla inwestorów 
instytucjonalnych, takich jak firmy ubezpieczeniowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu, obligacje 

rządowe nie służą pozyskiwaniu pieniędzy na potrzeby państwa (państwo ma monopol na kreację 
pieniądza oraz posiada bank centralny). Z technicznego punktu widzenia, obligacje rządowe służą 
raczej do absorbowania płynności z sektora bankowego, a tym samym gwarantują efektywność 
podstawowej stopy procentowej. Obligacje rządowe, które są odsprzedawane osobom prywatnym, 
ograniczają popyt, a tym samym mają również działanie antyinflacyjne. 

Podstawowa stopa procentowa (stopa bazowa, stopa referencyjna): oprocentowanie, jakie bank 

centralny nalicza bankom komercyjnym za pożyczany przez nie pieniądz banku centralnego. 
W przypadku waluty krajowej oprocentowanie obligacji skarbowych jest tylko nieznacznie wyższe niż 
podstawowa stopa procentowa ponieważ są one równie bezpieczne, jak sama waluta. Banki dzielą się 
takim oprocentowaniem ze swoimi klientami indywidualnymi, z uwzględnieniem dodatkowych 

kosztów związanych z podjęciem ryzyka. Dzięki tym mechanizmom, podstawowa stopa procentowa 
wpływa na wszystkie stopy procentowe w obszarze walutowym. Dla banku centralnego jest to 

najważniejszy instrument. Kiedy gospodarka się „rozgrzewa”, banki udzielają coraz więcej kredytów 
i pojawia się ryzyko inflacji – zwiększenie podstawowej stopy procentowej działa wówczas jak 
hamulec. W czasie recesji obniżenie podstawowej stopy procentowej jest mniej efektywne, ponieważ 
nawet kredyty o zerowym oprocentowaniu stają się zbyt drogie w sytuacji braku popytu 

i oczekiwanych zysków. 

Dług publiczny (dług krajowy, dług rządowy, dług państwowy): suma wszystkich rocznych deficytów 

budżetowych pomniejszona o nadwyżki budżetowe w innych latach. Dług publiczny odpowiada 
również kwocie pieniądza wykreowanego przez rząd w trakcie jego funkcjonowania na potrzeby 

sektora prywatnego, ale nieodzyskanego w postaci podatków. Pomijając zatem napływ pieniędzy 
z zagranicy i ich wypływ za granicę, dług publiczny odzwierciedla oszczędności netto sektora 

prywatnego. 

Wskaźnik długu publicznego (relacja długu publicznego do PKB): dług publiczny wyrażony nie 
w wartościach bezwzględnych, ale w relacji do produktu krajowego brutto (PKB). Oznacza to, że 
wskaźnik długu publicznego zmniejsza się automatycznie wraz ze wzrostem PKB. Nawet jeśli dług 
publiczny rzadko jest faktycznie spłacany, to wskaźnik długu publicznego może wielokrotnie spadać 
w wielu krajach w okresie dobrej koniunktury w procesie zwanym „wychodzeniem z zadłużenia”. 
Z drugiej strony, wskaźnik długu publicznego rośnie automatycznie, gdy PKB spada – nawet jeśli nie 
zaciąga się nowego zadłużenia. 

Sektory (sektor prywatny/sektor publiczny/kraje obce): sektor prywatny tworzą gospodarstwa 
domowe i przedsiębiorstwa (w tym prywatne banki komercyjne, o ile nie określono inaczej); jest 
przeciwstawny sektorowi publicznemu, tj. państwu na poziomie federalnym. Na trzeci sektor składają 
się kraje obce (określane również mianem „reszty świata”). W analizie gospodarki, każdy z podmiotów 

gospodarczych musi należeć do jednego z trzech sektorów. 

Analiza sektorowa: Biorąc pod uwagę, że w systemie pieniądza kredytowego każde saldo kredytowe 
nieuchronnie powstało wraz z odpowiadającym mu zobowiązaniem, podział na sektory pozwala 
odpowiedzieć na następujące pytanie: Jeśli sektor prywatny w danym kraju dysponuje 

oszczędnościami netto w wysokości 10 mld euro, a sektor publiczny tego samego państwa ma tylko 4 
mld euro zadłużenia, to kto ma pozostałe 6 mld długu? Dług ten nie może pozostać „bez przydziału” – 

znajdziemy go zatem w krajach obcych. 
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Ć ń
W skrócie: 

Grupa zakłada demokratyczne państwo z własną walutą. Państwo funkcjonuje przez trzy lata 

budżetowe, z uwzględnieniem bilansu wydatków publicznych i podatków. Grupa obserwuje, 

a następnie omawia, w jaki sposób zmienia się deficyt publiczny w relacji do oszczędności prywatnych 
i na odwrót. 

Czego się nauczyliśmy: 

Państwo posiada monopol walutowy, a kreacja pieniądza jest jego suwerennym prawem. 

Monopol walutowy państwa realizowany jest w sposób demokratyczny poprzez 

ustawodawstwo budżetowe. 

Kreację pieniądza przez rząd księguje się jako zadłużenie, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości. 
 Pieniądz kreowany przez rząd i uznawany za dług publiczny trafia na prywatne rachunki 
 obywateli. 

Dług publiczny i prywatne oszczędności netto rosną i maleją równolegle do siebie (z 
pominięciem sektora „reszta świata”). 

Potrzebne materiały: 

Tablica, papier kolorowy (z którego zrobione zostaną pieniądze), papier kolorowy (do zapisywania 
wyników małych grup oraz brakujących elementów – do przyczepienia na ścianie). 

Część I gry: Założenie państwa, wybór rządu i wybór nazwy waluty 

1. Grupa tworzy parlament nowego państwa i wybiera szefa rządu oraz Ministra Finansów. 
Minister Finansów powołuje prezesa banku centralnego. 

2. O nazwie waluty decyduje parlament. Szef rządu spisuje propozycje nazw na tablicy 
i zarządza głosowanie. (nazwa waluty w załączonym przykładzie: modern) 

3. Podejmowane są decyzje polityczne i uchwala się pierwszą ustawę budżetową. Szef rządu 
zwraca się do parlamentu o wyznaczenie celów politycznych. Każdy z członków parlamentu 
określa jeden cel. Wszystkie cele zostają zanotowane na tablicy. Minister Finansów zapisuje 

obok każdego z celów kwotę przewidzianą na jego realizację, np. 10 000 modernów, 

a następnie sumuje budżet. Parlament zatwierdza budżet większością głosów, uchwalając 
w ten sposób pierwszą ustawę budżetową nowego państwa. (w załączonym przykładzie: 10 

uczestników przyjmuje budżet w wysokości 100 000 modernów). 

4. Uchwalona zostaje ustawa podatkowa. Parlament decyduje, jaka część wydatków 
rządowych powinna wrócić do rządu w postaci podatków pod koniec roku. (Wskazówka dla 
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prowadzącego: nie wdawaj się w zbyt obszerne wyjaśnienia, ale podaj procentowe sugestie. 
Rząd notuje na tablicy trzy wartości wyrażone w procentach (np. 10%, 50% 90%)). Odbywa się 
głosowanie. 

Część II gry: Pierwszy rok z wydatkami finansowanymi z deficytu i opodatkowaniem oraz pierwszy 

bilans sektora rządowego i prywatnego 

1. Kreacja i wydatkowanie pieniądza Prezes banku centralnego tworzy tyle banknotów, ile 

potrzeba na sfinansowanie tegorocznych wydatków rządowych. Minister Finansów wydaje 
pieniądze na realizację celów politycznych. W tym przypadku członkowie grupy odgrywają 
ogół obywateli i otrzymują środki wydatkowane przez rząd, aby wydać je z kolei na 

ubezpieczenia społeczne lub zapłatę za towary i usługi. 

2. Bilansowanie. Minister Finansów odnotowuje na tablicy kwotę pieniędzy wykreowanych 

przez rząd jako zadłużenie. Prowadzący wyjaśnia uniwersalną zasadę rachunkowości: kreacja 
pieniądza jest zwyczajowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa księgowana jako 
zadłużenie podmiotu kreującego pieniądz. 

3. Pobór podatków i ostateczne bilansowanie. Minister Finansów pobiera podatki, 

odnotowuje na tablicy wpływy z podatków i sporządza bilans za pierwszy rok obrotowy. 
(Przykład w załączniku: Przepisy prawa podatkowego przewidują opodatkowanie na poziomie 
10%, tak więc rząd ma do dyspozycji 10 000 modernów z wpływów podatkowych. Tym samym, 
jego zadłużenie na koniec pierwszego roku podatkowego wynosi 90 000 modernów). 

4. Szef rządu przelicza oszczędności grupy reprezentującej sektor prywatny i zapisuje je na 

tablicy. (Załączony przykład: 90 000 modernów nowych oszczędności sektora prywatnego na 
koniec pierwszego roku). 

Część III gry – Dwa kolejne lata budżetowe: zrównoważony budżet i nadwyżka budżetowa. 
Porównanie ewolucji długu publicznego i oszczędności sektora prywatnego. 

Zobacz przykłady bilansów w załączniku. 
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Ć

Omówcie poniższe pytania w małych grupach (po dwie lub trzy osoby) i zapiszcie wyniki na 

kolorowych karteczkach. 

Czym jest finansowanie wydatków publicznych z deficytu? Co to oznacza dla oszczędności 
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw? 

Co oznacza zrównoważony budżet dla oszczędności sektora prywatnego? 

Co oznacza nadwyżka budżetu państwa dla oszczędności gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw? Jakimi alternatywami dysponuje rząd w obliczu zbliżającej się inflacji? 

Jakie dwie możliwości ma rząd, aby wzmocnić popyt w sytuacji kryzysu gospodarczego? 

Co jeszcze udało się Wam zauważyć? Jakie powiązania zaobserwowaliście? 

Porządkowanie wyników 

Małe grupy przyczepiają swoje karteczki na ścianie i sortują je tematycznie. 

Jeśli grupa sformułowała pytania i zastrzeżenia dotyczące brakujących elementów (obligacji, 
wyodrębnienia banku centralnego, ograniczeń obowiązujących w strefie euro itp.), zebrane 

obserwacje można przyczepić na innej ścianie – prowadzący pobieżnie je sortuje, a następnie 
odpowiada, udzielając wyjaśnień. 

Dyskusja końcowa w całej grupie 

Co myśleliście wcześniej o długu publicznym? Co o nim myślicie teraz? 

Czy dług publiczny to coś dobrego, czy złego? 

Czy dług publiczny to prawdziwy dług? Czym różni się od zadłużenia osoby fizycznej? Jaką rolę 

pełnią podatki? W jakim stopniu mogą one zapobiegać inflacji? 

Wskazówki dla prowadzącego: 
 

1. Zawsze zwracaj uczestnikom uwagę, że podczas gry muszą dwukrotnie zamienić się rolami. Oznacza 
to odgrywanie na przemian: 1. ogółu głosujących obywateli, 2. członków parlamentu, który wybiera 
rząd i tworzy prawo 3. obywateli reprezentujących świat gospodarczy, tj. podmioty tworzące tzw. 
sektor prywatny składający się z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, które otrzymują 
świadczenia rządowe i muszą odprowadzać podatki. 

2. Już na początku wyjaśnij: jest to uproszczony, ale mimo to bardzo wnikliwy przykład procesu kreacji 

pieniądza państwowego. Poproś uczestników, aby notowali na kolorowych karteczkach brakujące 
elementy, jakie przyjdą im do głowy, a następnie przejdź do gry. W toku dyskusji, karteczki 

z zanotowanymi brakującymi elementami można przyczepiać na wybranej osobnej ścianie. 
Prowadzący może sortować karteczki i sam je dodawać. 
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Brakujące elementy w naszym systemie pieniężnym: 
− Banki komercyjne/kreacja pieniądza przez banki komercyjne w ramach akcji 

kredytowej 

− Dwustopniowy system pieniężny (waluta rządowa + pieniądz fiducjarny banków) 
− Sprzedaż obligacji rządowych bankom komercyjnym i innym inwestorom 

− Rozdzielenie dwóch instytucji państwowych, Ministerstwa Finansów i Banku 

Centralnego/zakaz bezpośredniej współpracy instytucji w wielu państwach; 
współpraca tylko za pośrednictwem rynków finansowych 

− Samoograniczenia prawne w państwach, które przystąpiły do strefy euro 

− Państwa obce (= obce kraje trzeciego sektora) oraz pieniądze, które do nich napływają 
i z których wypływają 

Wnioski dotyczące brakujących elementów: 

Czynniki te zwiększają złożoność procesów, ale żaden z nich nie znosi monopolu państwa 
w zakresie waluty oraz towarzyszącej mu demokratycznej władzy w zakresie kreowania 

i wydatkowania pieniądza w procesie budżetowym. Jeśli chodzi o równoważenie długu 
publicznego i prywatnych oszczędności, to tylko włączenie sektora zagranicznego może 
faktycznie zmienić ten równoległy przepływ. Zamiast dwóch, mamy wówczas trzy sektory, 
w których oszczędności netto i dług netto muszą sobie nawzajem odpowiadać. Deficyt dwóch 
sektorów (np. rządowego i zagranicznego) musi być wówczas arytmetycznie równy 
oszczędnościom netto trzeciego sektora (w tym przypadku – sektora prywatnego). 

Dodatkowe zadanie dla ambitnych uczestników: 

Ambitnych uczestników można zachęcić do zapoznania się z pełną wersją artykułu samodzielnie lub 
w małych grupach, co pozwoli im dowiedzieć się, jakie są brakujące elementy systemu i dlaczego nie 

zmieniłyby one wyników gry w zakresie monopolu państwa na kreację pieniądza. Osoby te mogą 
przedstawić swoje ustalenia całej grupie. 
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Załącznik: Przykładowe bilanse na potrzeby 3 rund gry 

1. Rok (przykład budżetu deficytowego) 
26 

Fresh-up Economics Partnerstwo strategiczne Erasmus+ na 

lata 2019-2021  

Wydatki rządowe: -100 000 mln 

Wpływy podatkowe: + 10 000 mln 

Deficyt: – 90 000 mln 

Całkowity dług publiczny: – 90 000 mln 

Oszczędności sektora prywatnego + 90 000 mln 

2. Rok (przykład budżetu zrównoważonego) 

Wydatki rządowe: -100 000 mln 

Wpływy podatkowe: +100 000 mln 

Deficyt: 0 mln 

 

Całkowity dług publiczny: – 90 000 mln bez zmian; Oszczędności sektora 

prywatnego: + 90 000 mln bez zmian 

3. Rok (przykład nadwyżki budżetowej): 

Wydatki rządowe: 100 000 mln 

Wpływy podatkowe: +120 000 mln 

Nadwyżka: + 20 000 mln 

(Deficyt sektora prywatnego: – 20 000 mln) 

Całkowity dług publiczny: – 70 000 mln zmniejszenie Oszczędności sektora 

prywatnego + 70 000 mln zmniejszenie  
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ę 

Na każde pytanie można udzielić kilku odpowiedzi.  
 

Jakie rodzaje pieniędzy są częścią naszego systemu monetarnego?  
− Gotówka, czyli banknoty i monety (rządowe).  

Poprawna odpowiedź 

− Pieniądze banku centralnego na rachunkach w banku centralnym (rządowe).   
Poprawna odpowiedź 

− Pieniądze na naszych kontach bankowych, zwane pieniędzmi depozytowymi (nierządowe) 
Poprawna odpowiedź 

 
Zobacz przegląd zagadnień, kluczowe zasady 3 i 4.  

 

 

Kto tworzy nasze pieniądze?   
− Banki komercyjne 

Poprawna odpowiedź (pieniądz depozytowy)  
− Państwo 

Poprawna odpowiedź (gotówka jak i pieniądze banku centralnego na kontach w banku 
centralnym)  

− Żyła złota.  
Błędna odpowiedź (niestety)  

 

Patrz przegląd zagadnień, zasady kluczowe 2, 3, 4 oraz informacje szczegółowe pytania 4 i 8.  

 

 

Co nadaje wartość pieniądzowi państwowemu?  
− Masa złota.  

Błędna odpowiedź  

− Państwowy system prawny, a zwłaszcza system podatkowy.  
Poprawna odpowiedź  

− Towary i usługi produkowane w państwie.  
Poprawna odpowiedź (zwłaszcza w odniesieniu do wartości zewnętrznej waluty).  
 

Patrz artykuł krótki, zasady kluczowe 1, 2 oraz artykuł długi, pytania 1 i 2.  
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Czy my zwykli ludzie możemy mieć konto z pieniędzmi banku centralnego?  
− Nie, bo konta w banku centralnym mogą mieć tylko banki i rząd.  

Poprawna odpowiedź  
− Nie, my zwykli ludzie możemy założyć konto z pieniędzmi depozytowymi tylko w banku 

komercyjnym. Jeśli chcemy mieć pieniądze państwowe, to możemy zlecić wypłatę pieniędzy 
depozytowych w gotówce.  

Poprawna odpowiedź  
− Gdyby bank centralny wprowadził cyfrowe euro, również zwykli ludzie mogliby mieć konto z 

pieniędzmi banku centralnego.  
Poprawna odpowiedź  
 

Zobacz przegląd zagadnień, kluczowa zasada 4 i informacje szczegółowe, pytanie 3.   

 

 

Co nadaje wartość pieniądzom depozytowym banków?  

− To, że w każdej chwili możemy go wymienić na państwową gotówkę.  
Poprawna odpowiedź  

− Kapitał własny banków.  
Błędna odpowiedź (Kapitał własny banków pokrywa tylko minimalną część depozytów 
bankowych).  

− Ramy prawne, nadzór bankowy, ustawowe ubezpieczenie depozytów i dodatkowe gwarancje 

państwa w przypadku kryzysu. 
Poprawna odpowiedź  
 

Patrz przegląd zagadnień, kluczowa zasada 4, jak również informacje szczegółowe, pytanie 3.   

 

 

Żyjemy w dwustopniowym systemie monetarnym, co to oznacza?  
− Istnieje państwowy pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy pieniądz banku centralnego.  

Błędna odpowiedź  
− Z jednej strony jest pieniądz państwowy (gotówkowy i na rachunkach banku centralnego), a z 

drugiej strony pieniądz depozytowy banków.  
Poprawna odpowiedź  

− Państwo emituje rzeczywisty pieniądz, a banki emitują pieniądz drugiego rzędu, który czerpie 
swoją wartość z pieniądza państwowego.  
Poprawna odpowiedź  
 

Zobacz przegląd zagadnień, kluczowe zasady 3 i 4 oraz wykres.  
 

 

Jaki jest szczególny model biznesowy banków?  

− Tworzą one pieniądz depozytowy poprzez udzielanie kredytów.  
Poprawna odpowiedź  

− Przekazują pieniądze oszczędzających kredytobiorcom.  
Błędna odpowiedź  

− Mogą działać nieodpowiedzialnie, bo w razie wątpliwości ratuje je państwo.  
Cóż, można tak pomyśleć, biorąc pod uwagę kryzys finansowy z 2008 roku.   
 

Patrz informacje szczegółowe, pytania 3, 4 i 14.  
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Co się dzieje w momencie spłaty kredytu?  
− Wygasa pieniądz depozytowy, którym spłacany jest kredyt w banku.  

Poprawna odpowiedź  
− Bank może zatrzymać spłacone pieniądze z depozytu. 

Błędna odpowiedź  
− Tworzony jest nowy pieniądz depozytowy. 

Błędna odpowiedź  
 

Zobacz informacje szczegółowe, pytania 4 i 5. 

 

 

Żyjemy w systemie pieniądza kredytowego, co to oznacza?  
− Pieniądz powstaje w momencie udzielenia kredytu, czyli przy równym zadłużeniu ze strony 

kredytobiorcy.  

Poprawna odpowiedź  
− Aby ktoś był na plusie (oszczędności), ktoś inny musi być na minusie (dług).   

Poprawna odpowiedź  
− Na świecie musi być zawsze tyle długów, ile jest pieniędzy. 

Poprawna odpowiedź (Tylko dla specjalistów: mogą wystąpić niewielkie odchylenia, ponieważ 
pieniądz jest również tworzony i gaszony w zakupach i sprzedaży między bankami i instytucjami 
poza bankowymi).   

 
Zobacz przegląd zagadnień, kluczowa zasada 5, a także informacje szczegółowe, pytania 4, 5, 11 i 14.  

 

 

Dlaczego państwo nie jest dłużnikiem jak wszyscy inni?  
− Ponieważ państwo ma monopol na walutę i może sobie pozwolić na długi. Tylko ono może i musi 

produkować rzeczywistą walutę.  
Poprawna odpowiedź  

− Ponieważ państwowy bank centralny może tworzyć nieograniczone ilości pieniędzy i nie może 
zbankrutować. 
Poprawna odpowiedź  

− Ponieważ nawet państwo należące do strefy euro może opuścić euro i ponownie wprowadzić 
własną walutę, którą następnie może kreować w nieskończoność.  
Poprawna odpowiedź  
 

Zobacz przegląd zagadnień, kluczowa zasada 2 i informacje szczegółowe, pytania 11 i 12.   

 
 

Kto tworzy pieniądze, za które kupowane są obligacje rządowe?   
− Banki. Finansują one państwo za pomocą tworzonego przez siebie pieniądza depozytowego.  

Błędna odpowiedź (pieniądz depozytowy jest tylko pieniądzem drugiego rzędu, za który nie można 
dostać obligacji rządowych i którym nie można finansować państw).  

− Bank centralny, bo obligacje rządowe można kupić tylko za rządowe pieniądze banku centralnego.   
Poprawna odpowiedź  

− Obywatele ze swoimi wpłatami podatkowymi.  
Błędna odpowiedź (obywatele płacą podatki, ale nie mogą tworzyć pieniędzy).  
 

Zobacz przegląd zagadnień, kluczowa zasada 2 i informacje szczegółowe, pytania 6, 7, 8 i 9.  
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Jaką funkcję pełnią obligacje rządowe?  
− Państwo sprzedaje obligacje rządowe, aby odebrać bankom zbędne pieniądze banku centralnego. 

Poprawna odpowiedź (Bez obligacji rządowych w systemie bankowym byłoby zbyt dużo pieniędzy 
banku centralnego, co utrudniałoby osiągnięcie dodatniej kluczowej stopy procentowej). 

− Banki i firmy ubezpieczeniowe polegają na obligacjach rządowych jako bezpiecznych inwestycjach.  
Poprawna odpowiedź  

− Obligacje rządowe są niezbędne, aby rząd mógł pozyskiwać pieniądze potrzebne do 
funkcjonowania.  

Błędna odpowiedź (Państwo ma monopol na walutę i może ją produkować za pomocą swojego 
banku centralnego.  Obligacje rządowe są częścią skomplikowanej procedury w systemie 
finansowym, ale nie są niezbędne).  
 

Patrz informacje szczegółowe, pytania 6, 7, 8 i 9.  

 

Na czym polega problem strefy euro?  

− Państwa w strefie euro umownie pozbawiły się swojego przywileju kreacji pieniądza.  
Poprawna odpowiedź  

− Sama strefa euro nie ma instytucji uprawnionych do wydawania pieniędzy i stabilizowania 
gospodarki w kryzysie.  

Poprawna odpowiedź  

− Istnieje 19 różnych obligacji rządowych, dlatego EBC nie może kontrolować stopy procentowej tak 
łatwo jak normalny, krajowy bank centralny.  
Poprawna odpowiedź  

 

Zobacz informacje szczegółowe, pytania 9 i 10.  

 

 

Jaki problem pojawiłby się, gdyby państwo faktycznie spłacało swój dług narodowy?  
− Spłacone pieniądze tracą ważność.  

Poprawna odpowiedź  

− Spada podaż pieniądza, a wraz z nią, prędzej czy później, popyt i produkcja gospodarcza. 
Nastąpiłaby recesja.  
Poprawna odpowiedź  

− Nie byłoby żadnych problemów, w rzeczywistości nastąpiłoby znaczne ożywienie gospodarcze bez 
długu publicznego.  
Błędna odpowiedź 

 

Zobacz informacje szczegółowe, pytania 11 i 12.  
 

Jak można walczyć z inflacją?  
− Inflacja jest siłą niekontrolowaną i może nas dopaść w każdej chwili, nawet w czasie pokoju.  

Błędna odpowiedź  

− Bank centralny może podnieść kluczową stopę procentową tak, aby zmniejszyć popyt na kredyty, 
a tym samym kreację pieniądza przez banki.  
Poprawna odpowiedź  

− Państwo może podnieść podatki. W ten sposób zmniejsza popyt sektora prywatnego, a tym 
samym presję na ceny.   
Poprawna odpowiedź 

 

Patrz informacje szczegółowe, pytania 11 i 14. 
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Dlaczego deflacja - wzrost wartości pieniądza - jest tak niebezpieczna?  

− W przypadku deflacji inwestycje i konsumpcja są odkładane na później. Popyt załamuje się. 
Poprawna odpowiedź 

− Następuje spirala spadkowa, w której załamujący się popyt i bezrobocie stają się coraz bardziej 
intensywne.  

Poprawna odpowiedź 

− W przypadku deflacji bank centralny jest bezsilny w kwestii swojej kluczowej stopy procentowej. 

Tylko deficytowe wydatki rządu i tym samym nowy dług publiczny mogą przerwać ten trend. 
Poprawna odpowiedź  

 

Zobacz informacje szczegółowe, pytanie 13. 
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ą ń
Dług państwowy – jak narasta, jak jest zarządzany oraz jak unikać i jak radzić sobie z kryzysami nim 
wywołanymi - leży u podstaw wielu globalnych strukturalnych niesprawiedliwości i kryzysów 
finansowych, które spowodowały i zaostrzyły nierówność gospodarczą zarówno w krajach, jak i między 
nimi, na przestrzeni ostatnich 50 lat, zarówno na Globalnej Północy, jak i na Globalnym Południu.  
 

Tymczasem, nadal prowadzi się zażarte debaty – akademickie i polityczne – na temat tego, jak wysoki 

dług państwowy rządy powinny utrzymywać, kto jest odpowiedzialny za niespłacalne długi i za 
wywołanie kryzysów zadłużenia oraz jaki jest właściwy sposób reagowania w sytuacji, gdy rządy nie są 
w stanie spłacić swoich długów - czyli gdy stoją w obliczu kryzysu zadłużenia.  
 

Dług, pomimo tego, że jest tak fundamentalny dla dokładnego zrozumienia korzeni sprawiedliwości i 
równości społecznej i ekonomicznej, pozostaje przejrzystą koncepcją, której złożoność często 
zniechęca do głębszego zaangażowania w tę kwestię zarówno nauczycieli, jak i osoby uczące się. 
Przedmiotowe opracowanie ma na celu rozwiązanie tego problemu.  
 

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odpowiednich narzędzi edukatorom i facylitatorom, 

którzy chcą przeprowadzić szkolenia dla osób dorosłych na temat sprawiedliwości w kwestii 
zadłużenia. Obejmuje ono następujące elementy: 

1. Dług: krótkie wprowadzenie dla dorosłych osób uczących się, dwustronicowe wprowadzenie 

dotyczące zadłużenia i sprawiedliwości w kwestii zadłużenia, które można wykorzystać jako 
materiał do rozdania lub lekturę wprowadzającą dla dorosłych osób uczących się. 

2. Dług: poszerzony przewodnik dla facylitatorów, pogłębione, dziesięciostronicowe spojrzenie 
na główne problemy i rozważania dotyczące zadłużenia i sprawiedliwości w kwestii zadłużenia 
na Globalnej Północy i Globalnym Południu. Ma on na celu wzmocnienie świadomości i wiedzy 
facylitatorów, którzy chcą prowadzić warsztaty lub szkolenia na temat zadłużenia z dorosłymi 
osobami uczącymi się. Przewodnik po dalszej lekturze jest przeznaczony dla tych, którzy chcą 
sięgnąć głębiej.  

3. Dług: sugerowane ćwiczenia dla dorosłych osób uczących się, seria czterech ćwiczeń, które 
można wykonać razem lub w ramach osobnych sesji, wprowadzających dorosłe osoby uczące 
się w temat długu państwowego i sprawiedliwości w kwestii zadłużenia, wykorzystując szereg 
metod aktywnego uczenia się.  

Wreszcie, na końcu niniejszego opracowania znajduje się glosariusz kluczowych terminów.  
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Każdego roku, kraje Globalnego Południa wydają 300 miliardów dolarów na spłatę zadłużenia. Dług 
powoduje ubóstwo w krajach nim dotkniętych i narusza prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. 

Niniejsze wprowadzenie opisuje jak dochodzi do kryzysów zadłużenia, dlaczego dług jest kwestią 
sprawiedliwości i co należy zmienić, aby osiągnąć sprawiedliwość w kwestii zadłużenia. 
 

ż ą ą
Kraje pożyczają pieniądze od innych krajów (pożyczki dwustronne), instytucji wielostronnych (np. 
MFW, Banku Światowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju) oraz prywatnych pożyczkodawców (np. 
banków i funduszy komercyjnych). Pożyczkodawcy mają pozycję dominującą przy ustalaniu zasad i 
definicji dotyczących kwestii zadłużenia, zwłaszcza Międzynarodowe Instytucje Finansowe (MIF), Bank 
Światowy i MFW.  
 

1. Bank Światowy 

Cel: Położenie kresu skrajnemu ubóstwu i zwiększenie wspólnego dobrobytu 

Działania: Udzielanie pożyczek na konkretne projekty, na określonych warunkach lub z 
rekomendacjami, dla krajów Globalnego Południa. 

  

2. MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) 
Cel: Stworzenie globalnej stabilności finansowej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Działania: Udzielanie pożyczek krajom, które mają kłopoty finansowe. Pożyczki MFW są objęte 
ścisłymi warunkami. 

  

Ś
189 krajów jest członkami Banku Światowego, a 190 krajów jest członkami MFW. Irlandia jest 
członkiem obu. Zarówno w MFW, jak i w Banku Światowym, siła głosu każdego kraju jest powiązana z 
rozmiarem jego gospodarki i kwotą wpłacaną do instytucji. Oznacza to, że zarówno Bank Światowy, 
jak i MFW są kontrolowane przez najbogatsze kraje świata. Kraje Globalnego Południa, które pożyczają 
najwięcej, mają najmniej do powiedzenia przy podejmowaniu decyzji. Prezes Banku Światowego jest 
zawsze Amerykaninem, a prezes MFW jest zawsze Europejczykiem. Bank Światowy i MFW 
współpracują ze sobą. Rząd często musi zgodzić się na warunki MFW w zakresie dostosowania swoich 
polityk, zanim będzie mógł otrzymać pomoc lub pożyczkę z Banku Światowego i vice versa. 
 

ś
Dług bezprawny obejmuje pożyczki, które 

● Wykorzystują słabość lub zubożenie pożyczkobiorcy 

● Są na tyle niezrównoważone, że ich spłata narusza prawa człowieka, uniemożliwiając państwu 
wywiązywanie się z obowiązków / zaspokajanie podstawowych aspektów praw 
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych 

● Zostały przyznane na ewidentnie bezużyteczne projekty lub na projekty o zawyżonych 
kosztach 

● Wyrządziły szkodę ludziom lub środowisku 

 
1 Podziękowanie dla Aideen Elliott za jej wkład w niniejszy punkt. 
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 Dług haniebny opisuje pożyczki 
● Udzielane despotycznej władzy lub autorytarnemu reżimowi 
● Udzielane przez wierzyciela, który wiedział (lub powinien był wiedzieć), że pieniądze nie 

zostaną wykorzystane z korzyścią dla ludzi 
● Wykorzystywane wbrew interesom ludności, na przykład w celu finansowania reżimów 

wojskowych, które odmawiają ludziom ich podstawowych praw. 

  

ż ś
Pieniądze na spłatę zadłużenia są przekierowywane z usług o kluczowym znaczeniu. W przypadku 
niektórych krajów, spłaty zadłużenia stanowią tak dużą część budżetu, że nie ma wystarczającej ilości 
pieniędzy na odpowiednie finansowanie podstawowych usług. W 2019 r. 64 kraje wydawały więcej na 
spłatę zadłużenia niż na opiekę zdrowotną, 45 krajów wydało więcej na spłatę zadłużenia niż na 
ochronę socjalną, a 24 kraje wydały więcej na spłatę zadłużenia niż na edukację publiczną. 
 

Kiedy kraje znajdują się w stanie kryzysu gospodarczego lub na jego krawędzi, zwracają się do MFW 
po pożyczkę. Pożyczki MFW wiążą się ze spełnieniem warunków politycznych i gospodarczych. MFW 
twierdzi, że spełniając te warunki, rząd uczyni gospodarkę swojego kraju bardziej stabilną. Jednak 
historia pokazała, że kiedy rządy wdrożyły warunki MFW w zakresie polityk, kraj nie stał się bardziej 
stabilny finansowo. Warunki pożyczek udzielanych przez MFW nie służyły zachowaniu równości. 
Warunki te obejmowały obcięcie budżetu publicznego poprzez zmniejszenie świadczeń socjalnych, w 
tym emerytur, zamrożenie lub zmniejszenie płacy minimalnej, podniesienie cen podstawowych 
produktów za pomocą podatku VAT oraz ograniczenie praw związków zawodowych. Takie „programy 
dostosowania strukturalnego” zwiększają ubóstwo i nierówności oraz podważają demokrację, 
ponieważ ważne zmiany w zakresie polityki pochodzą od pożyczkodawcy, a nie od demokratycznie 
wybranego rządu. 

  

ż
Od lat 40-tych do 60-tych XX wieku, kraje Globalnego Południa uniezależniły się od kolonialnych 
rządów. Te nowe niepodległe państwa pozostały ze słabymi gospodarkami i musiały pożyczać 
pieniądze. Bogate kraje udzielały im pożyczek, często nieodpowiedzialnie. 

  

W latach 70-tych XX wieku, ze względu na wzrost cen ropy naftowej, w zachodnich bankach 
zdeponowano wiele pieniędzy a banki inwestowały te pieniądze w udzielanie pożyczek krajom 
Globalnego Południa. Pod koniec lat 70-tych, oprocentowanie kredytów wzrosło (ponad dwukrotnie 

w latach 1979-1982). W tym samym czasie, spadły ceny towarów, którymi handlują kraje Globalnego 
Południa. Utrudniało to spłatę pożyczek. 
 

W latach 80-tych XX wieku, globalna recesja oznaczała, że pożyczkodawcy z bogatych krajów chcieli 
ściągać długi. Kraje Globalnego Południa nie były w stanie spłacić tych pożyczek prywatnym bankom, 
więc MFW i Bank Światowy udzieliły im więcej pożyczek. Pożyczki zostały udzielone na surowych 
warunkach, zwłaszcza w zakresie mniejszych wydatków na usługi publiczne, takie jak opieka 

zdrowotna i edukacja, zwanych „programami dostosowania strukturalnego”. Miało to tak niszczący 
wpływ, że doprowadziło do nazwania lat 80-tych „straconą dekadą rozwoju”. 

  

W 2008 roku, wraz z globalnym krachem finansowym, kryzys zadłużenia dotarł do krajów Globalnej 
Północy. 
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ść ż
Ruch dla sprawiedliwości w kwestii zadłużenia sięga lat 70-tych XX wieku, kiedy ludzie na całym 
świecie, w tym, w Argentynie, Egipcie, Kostaryce i Afryce Południowej, protestowali przeciwko 

wpływowi MFW na ich kraje. W latach 80-tych i 90-tych, międzynarodowy ruch wzywający do 
umorzenia długów nadal się rozwijał. Pod koniec lat 90-tych, petycja „Jubileusz 2000” zebrała ponad 
24 miliony podpisów. Dzisiaj, ruch nadal naciska na inicjatywy wspierające sprawiedliwość w kwestii 
zadłużenia, w tym:  

● Oparty na ONZ mechanizm na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia: niezależny, 
międzynarodowy, prawnie wiążący mechanizm negocjowania umorzenia długów 
bezprawnych i niespłacalnych. 

● Audyty zadłużenia: zarówno audyty przeprowadzane przez rząd, jak i przez niezależnych 
obywateli w celu zbadania warunków, celu, faktycznego wykorzystania i wpływu tych 
pożyczek. 

● Utworzenie międzynarodowej grupy zadaniowej ds. walki z bezprawnym długiem 
historycznym. 

● Anulowanie długów, które są bezprawne, haniebne. 
● Położenie kresu politykom, które zwiększają liczbę udzielanych pożyczek. W szczególności, 

wykorzystywanie dotacji, a nie pożyczek na zarządzanie kosztami zmian klimatycznych. 
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ń
Wchodzimy w okres bezprecedensowych kwot zadłużenia w gospodarkach na całym świecie. Globalny 
dług w 2019 r. wart był 255 bilionów dolarów, osiągając historycznie najwyższy poziom 320% PKB. 

Obejmuje to cały dług posiadany przez korporacje, instytucje finansowe, takie jak banki, rządy i 
gospodarstwa domowe. Od 2010 r. całkowite zadłużenie wzrosło w 80% gospodarek wschodzących i 
rozwijających się. 
 

W 2019 r., około jedną czwartą całego zadłużenia na świecie stanowiło zadłużenie rządów. Dług ten 
określany jest mianem długu państwowego. Niniejsze opracowanie dotyczy w szczególności długu 
państwowego. Dług państwowy – jak narasta, jak jest zarządzany oraz jak unikać i jak radzić sobie z 
kryzysami nim wywołanymi - leży u podstaw wielu globalnych strukturalnych niesprawiedliwości i 
kryzysów finansowych, które spowodowały i zaostrzyły nierówność gospodarczą zarówno w krajach, 
jak i między nimi, na przestrzeni ostatnich 50 lat, zarówno na Globalnej Północy, jak i na Globalnym 
Południu.  
 

Dług państwowy dzieli się dalej na wewnętrzny (krajowy) dług państwowy i zewnętrzny (zagraniczny) 
dług państwowy. Zewnętrzny dług państwowy to dług zaciągnięty przez rząd w walucie innej niż jego 
własna – tj. spoza własnego kraju. To jest właśnie forma zadłużenia, na której szeroko koncentruje się 
przedmiotowy artykuł i przedstawione w nim ćwiczenia. Więcej informacji na temat różnic między 
krajowym i zewnętrznym długiem państwowym można znaleźć w artykule FreshUP dotyczącym 
nowoczesnej teorii monetarnej.  

 

Tymczasem, nadal prowadzi się zażarte debaty – akademickie i polityczne – na temat tego, jak wysoki 

dług państwowy rządy powinny utrzymywać, kto jest odpowiedzialny za niespłacalne długi i za 
wywołanie kryzysów zadłużenia oraz jaki jest właściwy sposób reagowania w sytuacji, gdy rządy nie są 
w stanie spłacić swoich długów - czyli gdy stoją w obliczu kryzysu zadłużenia.  
 

Największy wzrost zadłużenia na świecie w ciągu ostatniej dekady dotyczył zadłużenia przedsiębiorstw 
– firm prywatnych, z wyłączeniem banków i innych instytucji finansowych. Podczas gdy, teoretycznie 
ryzyko związane z tym długiem leży po stronie prywatnych firm i udziałowców – a zatem nie ma 

wpływu na społeczeństwo – w rzeczywistości, często, gdy firmy mają trudności ze spłatą swoich 
długów, zwracają się do rządów (a zatem, podatników) o wsparcie. Chociaż w krajach o niskich 
dochodach, prywatny dług zewnętrzny nieobjęty gwarancją publiczną pozostał niewielką częścią 
całkowitego długu zewnętrznego, w ciągu dekady znacznie wzrósł, z 3,99 mld USD w 2008 r. (5% 
całkowitego długu zewnętrznego w krajach o niskich dochodach) do 14,25 mld USD w 2018 r. (9,49 
procent całkowitego długu zewnętrznego w krajach o niskich dochodach). W krajach o średnich 
dochodach, dług prywatny stanowi jedną trzecią całego długu zewnętrznego.  
 

ń ą
ą

Sprzeciw wobec wysokiego poziomu długu państwowego jest często kojarzony z neoklasyczną i 
neoliberalną szkołą ekonomii. Zgodnie z tą szkołą myślenia, podstawowym zadaniem rządu jest 
utrzymanie zrównoważonego budżetu; zapewnienie, że wydatki rządowe nie przekraczają dochodów. 
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Gdy wymagane jest zaciągnięcie pożyczki, należy ją szybko spłacić, w tym poprzez zmniejszenie 

wydatków w innych obszarach, jeśli jest to konieczne.  
 

Dla kontrastu, ekonomiści keynesistowscy i marksistowscy postrzegają dług jako użyteczne narzędzie 
działań antycyklicznych, gdzie pożyczki i wysokie wydatki rządowe są wykorzystywane do 

inwestowania w gospodarkę, która jest osłabiona lub pogrążona w recesji. Co więcej, widzą zdolność 
do spłaty długu jako kluczowy problem – i rozumieją, że zdolność do spłaty nie zależy tylko od wielkości 
długu, ale także od siły gospodarki.  

 

Jednak w wielu przypadkach, nadmierny dług państwowy i spłata zadłużenia są problematyczne z 
punktu widzenia sprawiedliwości społecznej.  
 

Pierwszym powodem są przypadki, w których długi, które ma obecnie kraj, nie zostały sprawiedliwie 
skumulowane. Przyczyny tego mogą być różne: od pożyczkodawcy udzielającego pożyczek w sposób 
nieodpowiedzialny (wiedząc, że kraju nie stać na spłatę pożyczki), pożyczkodawców udzielających 
pożyczek przywódcom niedemokratycznym i znanym z wykorzystywania pożyczek do prowadzenia 

wojen, na zakup broni lub do osobistego wzbogacania się lub pożyczek, które mają swój początek w 
kolonializmie. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się poniżej w części poświęconej kryzysom 
zadłużenia.  

Długi stają się również problematyczne, gdy ich spłata powstrzymuje rządy przed inwestowaniem w 
usługi publiczne i rozwój gospodarczy. Co najmniej 20 rządów na Globalnym Południu przeznaczyło 
ponad 20 procent swoich dochodów na obsługę zewnętrznego zadłużenia w co najmniej jednym roku 

z ostatnich pięciu lat. W niektórych przypadkach, takich jak Angola, Dżibuti, Jamajka, Liban, Sri Lanka 
czy Ukraina, ponad 40 procent dochodów rządowych przeznaczono na obsługę zewnętrznego długu 
publicznego w pewnym momencie między rokiem 2014 a 2018.  

W 2018 r. 46 krajów wydało więcej na obsługę długu państwowego niż na opiekę zdrowotną. 
Gospodarki o niskich dochodach wydają średnio 28,5% swoich dochodów publicznych na obsługę 
zadłużenia, a średnio tylko 2,5% na usługi zdrowotne. Według MFW, wydatki rządowe na usługi 
publiczne w Afryce Subsaharyjskiej osiągną historycznie niski poziom zaledwie jednej piątej PKB w 
2024 r. – mimo, że przewiduje się wzrost ogólnego zadłużenia.  
 

Wreszcie, niektóre rodzaje pożyczek, w szczególności obligacje, zwiększają ekspozycję krajów na 
wahania międzynarodowych rynków walutowych, co oznacza, że kraje są podatne na zagrożenia w 
czasach międzynarodowej recesji lub pogorszenia koniunktury gospodarczej.  
 

Różne rodzaje długów stwarzają większe i mniejsze problemy. Kraje o wysokim zadłużeniu 
denominowanym we własnych walutach mają więcej dostępnych opcji zarządzania nimi. Opcje te 
zostały omówione w artykule FreshUP dotyczącym nowoczesnej teorii monetarnej.  
 

ż
Głównym ekonomicznym wyjaśnieniem kryzysów zadłużenia jest to, że są one powodowane przez 
rządy wydające więcej pieniędzy, niż mogą sobie na to pozwolić – tj. ich łączne dochody są niższe niż 
łączne wydatki. To wyjaśnienie kryzysu zadłużenia jest charakterystyczne dla szkoły neoklasycznej, 
która postrzega zrównoważone budżety jako uosobienie dobrego zarządzania gospodarczego.  
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Światowi działacze na rzecz sprawiedliwości w kwestii zadłużenia mają inny pogląd na to, jak dochodzi 
do kryzysu zadłużenia. Uważają oni, że za kryzysy spowodowane długiem państwowym nie można po 
prostu obwiniać nadmiernych wydatków rządowych; w końcu, wiele krajów z wysokim zadłużeniem 
państwowym – i wysokimi wydatkami rządowymi, na przykład, Stany Zjednoczone – nigdy nie wchodzi 

w kryzys zadłużenia.   
 

Zamiast tego, działacze na rzecz sprawiedliwości w kwestii zadłużenia uważają, że przyczyny 
powstawania kryzysów spowodowanych długiem państwowym są złożone i zróżnicowane. Na 
przykład:  

● Wysokie zadłużenie – zwłaszcza na Globalnym Południu, ma swoje źródła w kolonializmie oraz 

wymuszonym nierównomiernym rozwoju Globalnego Południa.  
● Wiele długów powstało dzięki pożyczkom udzielanym przez oficjalnych pożyczkodawców - 

MFW, Bank Światowy, bogate rządy - skorumpowanym przywódcom, którzy byli znani z 

wykorzystywania pożyczek do osobistego wzbogacania się lub finansowania wojen. Rządy te 
były często utrzymywane u władzy przez bogatych sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone.  

● Wiele długów powstało z powodu udzielania pożyczek w nieodpowiedzialny sposób - przez 

pożyczkodawców wielostronnych, bilateralnych i prywatnych – krajom, które wyraźnie nie 
były w stanie spełnić warunków spłaty pożyczki. Dzieje się tak, z racji tego, że pożyczkodawcy 
posiadają zachętę finansową do tego, aby pożyczać, ponieważ uzyskują odsetki od tych 
pożyczek. Bez groźby umorzenia długów w sytuacji, gdy kraje nie mogą ich spłacić, istnieje 

pokusa nadużycia, wskutek której pożyczkodawcy będą pożyczać nieodpowiedzialnie.  
● Często, obciążenia zadłużeniem wzrosły w wyniku niepowodzenia reform gospodarczych, 

które są narzucane krajom Globalnego Południa jako warunek udzielenia pożyczki.   
● Czasami, dług państwowy wynika tego, że kraje nacjonalizują prywatne długi korporacji tak 

jak miało to miejsce wtedy, gdy rządy w krajach takich jak Irlandia przejmowały długi 
bankierów. Na przykład, wzrost długu publicznego na całym świecie od 2010 r. można 
przypisać ratowaniu przez rząd prywatnych korporacji w czasie ostatniej recesji finansowej.  

● Jeśli z jednego z powyższych powodów w danym kraju powstanie dług niemożliwy do 
spłacenia, często jedynym sposobem na uniknięcie bankructwa jest zaciąganie jeszcze 
większej liczby pożyczek. Zaczyna się błędne koło, ponieważ dług rośnie w lawinowym 
tempie. 

 

Nowoczesna teoria monetarna dostarcza dodatkowych wyjaśnień i teorii na temat przyczyn kryzysów 
spowodowanych długiem państwowym, które zostały omówione w artykule FreshUP na ten temat. 

ń 2  

„Uważamy, że na dług należy patrzeć z punktu widzenia jego pochodzenia. Początki długu wywodzą 
się z początków kolonializmu. Ci, którzy pożyczają nam pieniądze, to ci sami, którzy nas wcześniej 
skolonizowali. To ci, którzy kiedyś zarządzali naszymi państwami i gospodarkami”. 
– Thomas Sankara, były prezydent Burkina Faso (1987) 
 

 
2

 W celu uzyskania dalszych szczegółów, w ramach ćwiczeń w sekcji 3, przedstawiono szereg studiów przypadku dotyczących 
poszczególnych krajów, wraz z kalendarium historii kryzysów zadłużenia na Globalnej Północy i Globalnym Południu.  
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W latach 80-tych XX wieku nastąpił pierwszy powszechny globalny kryzys spowodowany długiem 
państwowym. Zrozumienie korzeni tego kryzysu wymaga zbadania, jak rozwijały się gospodarki, które 
znalazły się w kryzysie.  
 

Po II wojnie światowej, wstrząs, jakiego świat doświadczył od 1914 roku, sprawił, że zwyciężyły 
propozycje bardziej stabilnego międzynarodowego porządku gospodarczego. Instytucje Bretton 
Woods zostały utworzone w 1944 roku, przy czym Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał na celu 
utrzymanie stabilności waluty i w razie potrzeby pełnienie funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji, a 
Bank Światowy utworzono w celu udzielania pożyczek rozwojowych krajom o niższych dochodach. 
Osiągnięto również porozumienie w sprawie powiązania wartości dolara amerykańskiego z ceną złota. 
Wraz z szeregiem innych wydarzeń politycznych i gospodarczych, środki te z powodzeniem zapewniły 
bezprecedensowy wzrost jakości życia, praw pracowniczych i usług socjalnych w latach 1945-1970.  

 

ń
To powojenne porozumienie zaczęło się rozpadać, gdy na początku lat 70-tych XX wieku, Stany 

Zjednoczone oddzieliły swoją walutę od złota, pozwalając na większe wahania walut, a USA, i wkrótce 
potem inne bogate kraje, zaczęły usuwać istniejące restrykcje ograniczające swobodny przepływ 
pieniędzy na całym świecie. Ta liberalizacja przepływów kapitałowych zbiegła się w czasie z kryzysem 
naftowym lat 70-tych, podczas którego, kraje produkujące ropę naftową koordynowały cięcia jej 
produkcji, co z kolei zwiększało zyski. Zyski te zostały przelane na zachodnie banki i, zbiegając się z 
szybką deregulacją finansową w tym samym okresie, zostały wykorzystane do napędzania boomu 
kredytowego, który wywołał pierwszy poważny globalny kryzys spowodowany długiem państwowym.  
 

W prawie wszystkich przypadkach, gospodarki te, w czasach kolonializmu, zostały rozwinięte tak, aby 
były silnie uzależnione od eksportu surowców – na warunkach wysoce korzystnych dla kolonizującej 
je potęgi. Poza niską „wartością dodaną” pod względem ekonomicznym, uzależnienie od eksportu 
towarów oznaczało również, że gdy ceny towarów na rynkach międzynarodowych spadały, gospodarki 
wielu krajów postkolonialnych były głęboko narażone. W niektórych krajach, kolonialne korzenie 

zadłużenia są jeszcze bardziej jaskrawe. Na przykład, po buncie niewolników i uzyskaniu przez Haiti 
niepodległości od Francji w 1804 r., Haiti zostało zmuszone do płacenia milionów złotych franków jako 
reparacji dla niewolników i zadośćuczynienie za ziemię, którą Francja „straciła” z powodu 
niepodległości, co zapoczątkowało dwa wieki długu.  
 

W wielu krajach postkolonialnych od początku lat 80-tych nastąpił znaczny spadek cen surowców, 
który trwał prawie dwie dekady i odbił się dramatycznie na wielu gospodarkach postkolonialnych. Ich 

długi stawały się coraz trudniejsze do spłacenia. Spośród 57 krajów, które miały trudności ze spłatą 
długów w latach 80-tych, wszystkie były byłymi koloniami.  
 

Nieustająca kampania prowadzona przez działaczy na rzecz sprawiedliwości w kwestii zadłużenia 
doprowadziła do umorzenia długów w niektórych najbiedniejszych krajach, od połowy lat 90-tych do 

dnia dzisiejszego. Kampania ta została nazwana inicjatywą na rzecz głęboko zadłużonych krajów 
ubogich (HIPC). Jednakże, kwota umorzonego długu była niewielka. A co ważniejsze, wiele warunków 
związanych z umorzeniem długów zepchnęło na gospodarki ten sam neoliberalny model, który 
przyczynił się do kryzysu zadłużenia.  
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ń
W 2003 roku, Ann Pettifor, ekonomistka zajmująca się problemem zadłużenia napisała artykuł 
zatytułowany „Nadchodzący pierwszy światowy kryzys zadłużenia”. Pettifor, czołowa ekonomistka 
pracująca na rzecz kampanii mającej na celu umorzenie zadłużenia krajów trzeciego świata w latach 
90-tych XX wieku, twierdziła, że najbogatsze kraje świata, w szczególności Stany Zjednoczone, 
wykazywały wszystkie główne oznaki nadchodzącego kryzysu zadłużenia.  
 

W 2008 roku okazało się, że miała rację. Gdy amerykański rynek kredytów wysokiego ryzyka 

(subprime) zaczął się rozpadać, bank Lehman Brothers upadł w 2008 roku. Wkrótce, banki w 
najbogatszych krajach świata zaczęły zabiegać o gwarancje od rządów, aby uniknąć upadku. W krajach 
takich jak Irlandia, rząd gwarantował spłatę wszystkich długów głównych banków, w tym długów 
komercyjnych, co oznacza, że wszelkie straty były przenoszone z prywatnych udziałowców na 
obywateli państwa.  
 

Nacjonalizacja długu bankowego doprowadziła do gwałtownego wzrostu długu państwowego w wielu 
bogatych krajach. W ciągu następnych kilku lat, stało się jasne, jak wiele nieściągalnych długów zostało 
znacjonalizowanych, a kraje takie jak Irlandia stanęły przed perspektywą braku możliwości spłacenia 
gwarantowanych długów bankowych. Zamiast nie spłacać tych długów, rząd irlandzki zwrócił się do 
MFW, KE i innych pożyczkodawców o udzielenie pożyczek na łączną kwotę 67,5 mld euro. Pożyczki 
zostały udzielone na rygorystycznych warunkach, narzucających krajowi surowe oszczędności – co, jak 

przyznał sam MFW, spowolniło ożywienie gospodarki.  
 

ż
Od 2010 r., zarówno dług państwowy, jak i dług prywatnych przedsiębiorstw osiągnęły nowe 
rekordowe poziomy na całym świecie. Znaczną część tego wzrostu zadłużenia można przypisać 
wielkiemu kryzysowi finansowemu po 2008 roku. Po 2008 r. rządy wielu bogatych krajów zdecydowały 
się na nacjonalizację długów prywatnych korporacji i banków. Ponadto, polityka „luzowania 
ilościowego” (QE od “Quantitative Easing”) prowadzona przez Europejski Bank Centralny, Rezerwę 
Federalną USA i inne banki centralne uwolniła 11 bilionów dolarów do gospodarki światowej poprzez 
luzowanie ilościowe – skutecznie zwiększając dług publiczny, aby wykupić dług korporacyjny – i 

zapewnić tym korporacjom gotówkę. Nie było dużej kontroli nad sposobem wykorzystania uwolnionej 

w tej sposób gotówki, a większość środków została pożyczona krajom na Globalnym Południu, które 
są teraz narażone na korporacyjnych pożyczkodawców.  
 

Czynniki te łącznie sprawiły, że roczne pożyczki dla krajów Globalnego Południa wzrosły ponad 
dwukrotnie, ze 185 miliardów dolarów w 2007 roku do 452 miliardów dolarów w 2018 r. Zmienił się 
również profil pożyczkodawców, przy czym ponad 55% wszystkich odsetek zapłaconych przez kraje 
Afryki Subsaharyjskiej od długu państwowego trafia do pożyczkodawców prywatnych (których stopy 
procentowe są znacznie wyższe). Wzrost pożyczek prywatnych naraża kraje na wahania 
międzynarodowych walut i rynków obligacji, co oznacza, że wraz ze spiralą zadłużenia na Globalnym 
Południu wzrasta również narażenie na nadchodzący globalny kryzys finansowy.  
 

A na Globalnym Południu, zamiast wykorzystać ten nowy dług do inwestowania w rozwój gospodarczy 
lub w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju, jak wskazują dowody, wiele razy nowy dług był po 
prostu wykorzystywany do spłaty istniejących, rosnących długów.  
 

W ciągu ostatniej dekady, zadłużenie w gospodarkach o niższych dochodach wzrosło z średnio ponad 
40% PKB do 49% w 2019 r. – co oznacza, że poziom zadłużenia w krajach ubogich znacznie przewyższa 
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wzrost w gospodarce realnej. Tymczasem, w ciągu ostatnich pięciu lat, liczba krajów o wysokim ryzyku 
kryzysu zadłużenia lub już zagrożonych zadłużeniem wzrosła z 37 do 51.  
 

W latach 2010-2018, spłaty długu zagranicznego jako odsetek dochodów rządowych wzrosły o 83 % w 

krajach o niskich i średnich dochodach, z średnio  6,71% w 2010 r. do średnio 12,56 % w 2018 r. W 
szczególności, w Afryce Subsaharyjskiej, odsetek dochodów rządowych przeznaczonych na płatności z 
tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego wzrósł ponad dwukrotnie, z 4,56% w 2010 r. do 10,8% w 2018 

r.  

 

Ten narastający kryzys zadłużenia został dodatkowo spotęgowany przez pojawienie się pandemii 
Covid19. Eurodad szacuje, że moratorium na spłatę długów na lata 2020-2021 dla 69 krajów o niskich 

dochodach, które są w jakiś sposób zagrożone zadłużeniem, może uwolnić dowolną kwotę do 
wysokości 50,4 miliarda dolarów dodatkowych środków na walkę z epidemią Covid19.3 Tymczasem, w 

miarę wzrostu potrzeb finansowych na łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich, pełne 
dwie trzecie środków dostępnych dla krajów o niskich dochodach na walkę ze zmianami klimatu ma 
formę pożyczek, co dodatkowo zwiększa bańki zadłużenia. Spadające ceny surowców pogłębiają 
kryzys.  

 

ą ż ą
Jeśli chodzi o dług osobisty lub dług korporacyjny, w wielu krajach istnieją przepisy (choć w niektórych 
przypadkach bardzo wadliwe przepisy) dotyczące tego, co dzieje się, gdy osoba nie może spłacić 
hipoteki lub gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie obsłużyć swojego zadłużenia. Obejmują one 
procedury restrukturyzacji zadłużenia, upadłość osób fizycznych, postępowanie naprawcze, zarząd 
komisaryczny lub upadłość. W wielu przypadkach, prawo określa również którzy wierzyciele są 
spłacani w pierwszej kolejności i jakie mogą mieć obowiązki, aby zaakceptować obniżenie wartości 
należnych im długów.  
 

W tych systemach jest wiele wad. Ale generalnie, istnieje przynajmniej uzgodniony system, którego 

wszyscy wierzyciele (i dłużnicy) są zobowiązani przestrzegać. Jednakże, jeśli chodzi o dług państwowy, 
taki zestaw zasad nie istnieje.  

 

Zamiast tego, do kryzysów spowodowanych długiem państwowym i sytuacji zagrożenia zadłużeniem 
podchodzi się ad hoc, a nie w systematyczny sposób, zgodnie z normami i zwyczajowymi praktykami, 

które powstały w odpowiedzi na minione kryzysy spowodowane długiem państwowym. Jednak 
podejście ad hoc nie powinno nas prowadzić do błędnego przekonania o tym, że kryzysy zadłużenia i 
restrukturyzacje zadłużenia są zjawiskiem rzadkim. Od 1950 r. przeprowadzono ponad 600 

restrukturyzacji długu państwowego, w których uczestniczyło 95 krajów zadłużonych.  
 

ś ą ż
Można powiedzieć, że wspomniana reakcja ad hoc na kryzysy spowodowane długiem państwowym 

podąża za neoklasycznym modelem rozumienia długu państwowego, zgodnie z którym, jak 
widzieliśmy powyżej, kryzysy zadłużenia są postrzegane jako wynik nadmiernych wydatków 

 
3

Liczba ta obejmuje 8,6 mld USD (na moratorium na wszystkie długi Banku Światowego i MFW), 38,2 mld USD (na moratorium na 
wszystkich dwustronnych zewnętrznych wierzycieli, tj. dwustronne pożyczki między krajami), do 12,1 mld USD (na moratorium na 
wszystkich prywatnych wierzycieli zewnętrznych, tj. pożyczkodawców pozarządowych).  
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rządowych. Dlatego też, rozwiązania, na które model ten kładzie nacisk również podążają za tą 
neoliberalną szkołą myślenia i generalnie posiadają niektóre z poniższych cech lub je wszystkie:  

● Nowe pożyczki awaryjne na pokrycie krótkoterminowych spłat zadłużenia wobec wierzycieli, 
zamiast negocjowania obniżenia wartości zobowiązań 

● Restrukturyzacja zadłużenia tylko w formach zapewniających spłatę wierzycieli 
● Wdrożenie środków oszczędnościowych w celu zmniejszenia wydatków publicznych na 

pracowników sektora publicznego, opiekę zdrowotną, edukację, wsparcie socjalne itp.  
● Reformy gospodarcze (często w formie warunków związanych z pożyczkami awaryjnymi), 

które kładą nacisk na prywatyzację państwowych przedsiębiorstw, aktywów lub usług 
publicznych, zniesienie ochrony dla rodzimego przemysłu lub rolnictwa oraz wprowadzenie 
zliberalizowanego handlu.  

 

Ponadto, szkoła neoliberalna uważa, że chociaż istnieje potrzeba większej koordynacji między 
wierzycielami, gdy kraj stoi w obliczu kryzysu zadłużenia, odpowiedzialność za to powinna spoczywać 
na MFW. Jednakże, sam MFW jest pożyczkodawcą – nie jest więc w stanie być neutralnym arbitrem. 
Jednak nawet MFW zdaje sobie sprawę z tego, że ponieważ dług państwowy jest coraz bardziej 
złożony, z coraz większą liczbą zaangażowanych pożyczkodawców i wieloma różnymi rodzajami 
pożyczek, pojawiają się „nowe wyzwania związane z potencjalnym rozwiązaniem problemu 
zadłużenia, w tym trudności w zapewnieniu koordynacji wierzycieli niezbędnej do opracowania 
kompleksowych umów akceptowalnych dla wszystkich głównych wierzycieli.”  
 

Zgodnie z tym podejściem, za swoje długi odpowiada tylko pożyczkobiorca. W sposób dorozumiany 
zakłada się, że wszelkie pożyczki są udzielane w sposób odpowiedzialny, z należytym zbadaniem 
zdolności pożyczkobiorcy do spłaty zadłużenia. Oceny zdolności obsługi zadłużenia – sposób, w jaki 

pożyczkodawcy tacy jak MFW biorą pod uwagę, czy kraj będący pożyczkobiorcą może sobie pozwolić 
na większe zadłużenie – nie zwracają wystarczającej, a nawet w wielu przypadkach żadnej, uwagi na 
konsekwencje jakie zwiększone płatności z tytułu zadłużenia mogą mieć na opiekę zdrowotną lub 
edukację.  
  

Brak skoordynowanego mechanizmu moratorium na spłatę zadłużenia jest szczególnie odczuwalny 
podczas pandemii Covid19. Chociaż rządy i międzynarodowe instytucje finansowe, co do zasady, 
zgadzają się w kwestii potrzeby umorzenia długów, nie ma jasnego forum, na którym można by to 
negocjować.  
 

Bez forum koordynującego, na przykład, jeśli jeden kraj udzieli moratorium na spłatę zadłużenia, a 
inne nie, pieniądze, które zostały uwolnione dla zadłużonego kraju, można by po prostu wykorzystać 
na spłatę innych wierzycieli. Skuteczny może być tylko skoordynowany i możliwy do wyegzekwowania 
mechanizm rozwiązania kryzysu spowodowanego długiem państwowym, wymagający udziału 
wszystkich wierzycieli.  

 

Ponadto, bez międzynarodowego mechanizmu prawnego negocjowania moratorium na spłatę 
zadłużenia, w szczególności prywatni wierzyciele mogą w dowolnym momencie pozwać zadłużone 
kraje za naruszenie warunków udzielonych przez nich pożyczek.  
 

Brak jasnego mechanizmu radzenia sobie z kryzysami spowodowanymi długiem państwowym nie 
oznacza, że wierzyciele są bezkarni. W rzeczy samej, z powodu braku mechanizmu restrukturyzacji, 

zawieszenie spłaty zadłużenia często odbywało się jednostronnie, a nie w drodze negocjacji lub 

zgodnie z ustalonymi zasadami. Od 1980 r. prawie jedna trzecia przypadków zawieszenia płatności 
długu państwowego została przyjęta w drodze negocjacji z wierzycielami. W pozostałych przypadkach, 
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zwłaszcza podczas kryzysu zadłużeniowego w latach 80-tych XX wieku, moratoria na spłatę zadłużenia 
były wprowadzane bez zgody wierzycieli.  
 

ń ż
ś ż

Zwolennicy sprawiedliwości w kwestii zadłużenia przyjmują bardziej holistyczne podejście do 
kryzysów zadłużenia i uważają, że działania zapobiegające kryzysom zadłużenia są konieczne w trzech 
obszarach;  

 

1. Zapobieganie kryzysom zadłużenia poprzez lepsze zasady udzielania pożyczek i oceny 
możliwości spłaty długów. Oznaczałoby to, że wszyscy pożyczkodawcy byliby zobowiązani do 
dokładnej oceny tego, czy udzielane przez nich pożyczki można spłacić bez naruszania praw 
człowieka. Obecnie „ocena zdolności do obsługi zadłużenia” sprawdza jedynie, czy dług można 
spłacić, a jeśli nie, sugeruje ograniczenie wydatków na takie obszary, jak opieka społeczna lub 
sektor publiczny. Oznaczałoby to również, że MFW nie udzielałby pożyczek wyłącznie w celu 
spłaty długów u innych, lekkomyślnych pożyczkodawców – ponieważ praktyka ta po prostu 
zachęca do dalszego lekkomyślnego udzielania pożyczek.  

 

2. Sprawiedliwe postępowanie w przypadku kryzysu zadłużenia poprzez powołanie nowego 
międzynarodowego organu ds. rozwiązania problemu zadłużenia. Organ ten, znany jako 

wielostronny Mechanizm na rzecz rozwiązania problemu długu, byłby częścią Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i byłby niezależny zarówno od wierzycieli, jak i od pożyczkodawców. 
Organ ten posiadałby uprawnienia do tego aby, na wniosek kraju będącego pożyczkobiorcą, 
który stoi w obliczu kryzysu zadłużenia, zbadać kryzys zadłużenia i zaproponować rozwiązania 
tego kryzysu. Po złożeniu wniosku o uruchomienie Mechanizmu, wierzyciele nie będą mogli 
pozwać krajów będących pożyczkobiorcami o spłatę. Zadaniem Mechanizmu byłoby 
rozpatrzenie zasadności wszystkich roszczeń o spłatę wysuwanych przez wierzycieli, w tym 
ustalenie, które były uzasadnione a które potencjalnie niesprawiedliwe. Mechanizm 
zaangażowałby się w bezstronne negocjacje z wierzycielami i pożyczkobiorcami oraz 
przedstawiłby bezstronną i wykonalną propozycję restrukturyzacji długów danego kraju. 
Oparty na ONZ Mechanizm na rzecz rozwiązania problemu zadłużenia ma znaczące poparcie; 
w 2014 roku większość krajów Zgromadzenia Ogólnego ONZ wsparła wniosek popierający jego 
utworzenie. Ale bez wsparcia bogatych krajów, prace nad jego ustanowieniem nie posuwają 
się do przodu.  

 

3. Pomoc krajom w uniknięciu większego zadłużenia poprzez umożliwienie im 
zrównoważonego rozwoju ich gospodarek, bez narzucanej polityki neoliberalnej. Pomoc ta 

obejmuje przedsięwzięcia międzynarodowe pomagające rządom w zbieraniu pieniędzy we 
własnych krajach (mobilizacja zasobów krajowych), np. poprzez pobieranie podatków od 
wielkich korporacji. Obecnie, międzynarodowe korporacje płacą znacznie mniej podatków w 
biednych krajach niż powinny, z powodu wielu luk prawnych wykorzystywanych do 
minimalizowania płatności podatkowych i nielegalnych przepływów finansowych. Pomoc 
obejmuje również eliminację niekorzystnych warunków nakazujących wprowadzenie 
oszczędności, które często wiążą się z pożyczkami lub do nakładania których zachęcają wielcy 
darczyńcy. 
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ą ż
ż

Nawet tam, gdzie oferuje się umorzenie długów – w formie restrukturyzacji, anulowania lub 

moratorium – często odbywa się z nałożeniem rygorystycznych warunków. Warunki związane z 
pożyczkami są oparte na modelu neoliberalnym, w którym nadmierne zadłużenie jest spowodowane 

nadmiernymi wydatkami rządowymi i nieutrzymaniem „zrównoważonego budżetu”. Istnieje jednak 
wiele przypadków, w których kraje tną wydatki publiczne – często z powodu warunków 
towarzyszących pożyczkom – ale zadłużenie wciąż rośnie. W latach 2014-2016, w 39 krajach o niskich 

i średnich dochodach, wydatki rządowe na opiekę zdrowotną spadły, podczas gdy wydatki na spłatę 
zadłużenia wzrosły.  
 

Ponieważ kobiety w większym stopniu polegają na programach ochrony socjalnej, warunki, które 
ograniczają te programy, mają nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety. Kobiety są również częściej 
zatrudniane w sektorze publicznym, w związku z czym, są one nieproporcjonalnie bardziej dotknięte 
cięciami płac lub miejsc pracy w tym sektorze.  
 

Chociaż oficjalnie uznaje się, że warunki te nie działały w przeszłości, w rzeczywistości nawet 
najdrobniejsze formy umarzania długów nadal są uzależnione od spełnienia określonych warunków. 
Jeszcze w marcu 2020 r., David Malpass, prezes Banku Światowego, stwierdził w odniesieniu do 

ewentualnych moratoriów na spłatę zadłużenia krajów rozwijających się dotkniętych pandemią 
Covid19, że „ Kraje będą musiały wdrożyć reformy strukturalne, aby pomóc skrócić czas do momentu, 
w którym nastąpi ożywienie i zapewnić, że to ożywienie może być mocne. ”  
 

Wielu działaczy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz sprawiedliwości w kwestii zadłużenia 
sprzeciwia się stawianiu warunków, a niektórzy są zdania, że dla krajów stojących w obliczu katastrofy 
humanitarnej z powodu Covid19 lepiej byłoby ogłosić jednostronne moratorium na spłatę zadłużenia, 
niż zaakceptować moratorium pożyczkodawców z „zobowiązaniami”, co jeszcze bardziej osłabi ich 
usługi publiczne, a tym samym ich zdolność do walki z wirusem.  
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4  

Wprowadzenie 

Poniższe ćwiczenia wykorzystują metody aktywnego uczenia się, aby wprowadzić pojęcia długu i 
sprawiedliwości w kwestii zadłużenia wśród dorosłych osób uczących się. Ćwiczenia można 
wykonywać w dowolnej kolejności lub jako ćwiczenia osobne. Na przykład, diament zadłużenia 
(Ćwiczenie 3) dobrze sprawdza się jako krótkie ćwiczenie osobne po prezentacji na temat historii 
długu, aby wprowadzić element partycypacyjny do klasy. Jeśli jednak trener lub facylitator ma do 
dyspozycji kilka sesji (łącznie 4-6 godzin), najlepiej wykonywać ćwiczenia jedno po drugim, w 
kolejności, w jakiej zostały one przedstawione:  

1. Uczenie się nawzajem: sprawiedliwość w kwestii zadłużenia w czterech krajach (metoda 
układanki)  

2. Tworzenie osi czasu kryzysów zadłużenia na Globalnej Północy i Globalnym Południu  
3. Diament zadłużenia  

Ogólnie rzecz biorąc, aby przełamać lody, warto zacząć od omówienia koncepcji zadłużenia na 
poziomie osobistym lub gospodarstwa domowego i poproszenia uczniów o przedyskutowanie w 

parach, a następnie w większej grupie, jak się czują, gdy są winni pieniądze i kto według nich ma 
władzę, gdy ktoś pożycza im pieniądze.  

 

  

 
4Serdeczne podziękowania dla Jubileuszowej kampanii w sprawie zadłużenia, której bezcenna strona 
internetowa dostarczyła wiele materiału do utworzenia osi czasu i przygotowania studiów przypadków 
wykorzystywanych w poniższych ćwiczeniach. www.jubileedebt.org.uk  

http://www.jubileedebt.org.uk/
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Ć ę ść
ż

Ogólny zarys: W tym ćwiczeniu uczniowie dzieleni są na małe grupy, a grupom przydzielony jest jeden 
z czterech studiów przypadku dotyczących zadłużenia, do przeczytania i wspólnego omówienia. 
Następnie, mają oni możliwość zastanowienia się nad niektórymi głównymi zagadnieniami w studium 

przypadku. Na koniec, uczniowie są przenoszeni do nowych grup, przy czym w każdej grupie znajduje 
się jedna osoba, która zapoznała się z przypadkiem każdego kraju. Następnie uczniowie „uczą” od 
swoich towarzyszy tego, czego dowiedzieli się o przydzielonym im kraju.  
 

Cele: W tym ćwiczeniu wykorzystuje się wzajemne uczenie się, aby umożliwić uczniom, po pierwsze, 
przyswojenie, po drugie, przedyskutowanie, a po trzecie, przekazanie pozyskanej wiedzy na temat 

doświadczeń jednego kraju z długiem państwowym. Umożliwia to również każdemu uczniowi 
zapoznanie się z doświadczeniami trzech innych krajów z długiem państwowym oraz z niektórymi 
określeniami z podstawowego „żargonu” i pojęciami związanymi z długiem i sprawiedliwością w 
kwestii zadłużenia.  
 

Materiały: Wiele wydrukowanych egzemplarzy czterech studiów przypadku. Karty „kluczowych pojęć” 
związanych z zadłużeniem (patrz poniżej). Masa klejąca. Małe naklejki (trzy na ucznia).  
 

Czas: 1 godzina 

 

Wielkość grupy: 4 - 30  

 

Instrukcje dla trenerów:  

(A) 15 minut Podziel swoją grupę na cztery mniejsze grupy i przydziel każdej grupie kraj. Rozdaj kopie 
studium przypadku odpowiedniego kraju (załączone poniżej) każdemu członkowi grupy. Wyjaśnij 
klasie, że chcesz, aby w ciszy przeczytali studium przypadku.  
 

(B) 10 minut  

Przed zajęciami, umieść następujące „kluczowe pojęcia” na karteczkach post-it  lub kolorowych 

kartkach na ścianie wokół sali:  
- Restrukturyzacja długu  
- Anulowanie długu  
- Uwarunkowania  

- Dług bezprawny  
- Kolonializm  

- Audyt długu 

- Nieodpowiedzialne pożyczanie  
- Fundusze sępy  

 

Rozdaj każdemu trzy małe naklejki (jakiekolwiek). Poproś wszystkich w klasie, aby umieścili naklejkę 
obok trzech „kluczowych pojęć”, które ich zdaniem były najważniejsze w przydzielonym im studium 
przypadku. Poproś ochotnika z klasy, aby opowiedział, dlaczego wybrali każde „kluczowe pojęcie” 
(wystarczy jedna osoba mówiąca o jednym pojęciu). Upewnij się, że wszyscy rozumieją każde z pojęć.  
 

(C) 15 minut: Następnie poproś wszystkich, aby wrócili do swoich małych grup i odpowiedzieli na 
następujące pytania w odniesieniu do przydzielonego im studium przypadku:  

- Jaka była przyczyna kryzysu zadłużenia w tym studium przypadku?  
- Jakie były konsekwencje kryzysu zadłużenia w tym studium przypadku?  
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- Kto musiał spłacić dług?  
- Co według ciebie było sprawiedliwe lub niesprawiedliwe w tym studium przypadku?  
- Jaką rolę odegrały te organizacje (jeśli w ogóle)? 

- Co mogło poprawić sytuację w tym studium przypadku?  
 

(D) 20 minut: Na koniec, przesuń grupy tak, aby jedna osoba z każdej z pierwotnych „grup krajowych” 
siedziała teraz w każdej nowej grupie. W nowych grupach poinstruuj uczniów, aby na zmianę 
przedstawiali grupie studium przypadku swojego kraju, przedstawiając ogólny zarys tego, co się 
wydarzyło oraz główne punkty omawiane w ich grupie.  
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Ekwador dołączył do Republiki Wielkiej Kolumbii i stał się odrębną republiką w 1830 roku. Podobnie 
jak wiele krajów Ameryki Łacińskiej przeszedł przez polityczne zamieszanie z kolejnymi juntami i 
dyktaturami. W kraju panowała dyktatura wojskowa pod rządami Guillermo Lary (1972-1976), a 

następnie Alfredo Povedy (1976-1979). Podczas boomu naftowego, administracja zaciągała znaczne 
pożyczki z zachodnich banków, które w tamtym momencie dostarczały duże ilości pieniędzy z niskim 
oprocentowaniem. Kiedy stopy procentowe w USA wzrosły z 6% w 1979 r. do 21% w 1981 r., kwoty 
płacone przez Ekwador z tytułu zadłużenia wzrosły. 

Przez lata Ekwador spłacał długi, które znacznie przekraczały pierwotnie pożyczone pieniądze. Tylko 
14% wszystkich pieniędzy pożyczonych w latach 1989-2006 zostało wykorzystanych na projekty 
związane z rozwojem społecznym. Pozostałe 86% przeznaczono na spłatę zaciągniętego wcześniej 

długu. W latach 1982-2006 kraj zapłacił zagranicznym wierzycielom 119 miliardów dolarów, 
otrzymując jednocześnie 106 miliardów dolarów nowych pożyczek. Jednak całkowity dług wzrósł z 8 
miliardów do 17 miliardów dolarów. W 2007 r. rząd Ekwadoru wydał więcej na spłatę długów niż na 
opiekę zdrowotną, usługi socjalne, środowisko, mieszkalnictwo i rozwój miast łącznie, czyli na 
wszystkie obszary, w których pieniądze były bardzo potrzebne. 

W 1980 r. rząd ekwadorski wydał 30 procent swoich dochodów na edukację, 10 procent na opiekę 
zdrowotną, a 15 procent na obsługę długów. Do 2005 roku sytuacja uległa odwróceniu, przeznaczono 
47 procent dochodów rządowych na obsługę zadłużenia, a tylko, odpowiednio, 12 i 7 procent na 
edukację i opiekę zdrowotną. Tymczasem, ubóstwo wzrosło – zwłaszcza na obszarach wiejskich – z 55 

proc. ludności w 1995 roku do 60 proc. w 2003 roku. 

Lata złego zarządzania przez poprzednie reżimy i nieodpowiedzialne udzielanie pożyczek przez 
międzynarodowych wierzycieli pozostawiły Ekwador z zadłużeniem zagranicznym w wysokości 17 
miliardów dolarów, 40% PKB kraju w 2007 roku. 

W 2008 roku Ekwador stał się pierwszym krajem, który oficjalnie zbadał źródła i zasadność swojego 
zadłużenia zagranicznego. Ruchy społeczne mocno naciskały na audyt, który został przyjęty jako część 
deklaracji programowej kandydata na prezydenta Rafaela Correi. Niezależna komisja rewizyjna została 
powołana dekretem prezydenckim prezydenta Correi i byłego Ministra gospodarki i finansów Ricardo 
Patiño w lipcu 2007 r. Jej głównym celem była kontrola wszystkich umów kredytowych od 1976 do 
2007 roku, w tym pożyczek od rządów zachodnich i prywatnych wierzycieli. Komisja składała się z 
szerokiego grona urzędników państwowych oraz krajowych i międzynarodowych ekspertów 
akademickich w sprawach gospodarczych, prawnych, społecznych i środowiskowych. Zidentyfikowano 
wierzycieli i oceniono warunki pożyczek. Oceniono również restrukturyzację zadłużenia i związane z 
tym warunki. Kontrola wykazała, że, w sumie, zaciąganie pożyczek, restrukturyzacja zadłużenia i 
wynikające z tego warunki spowodowały „nieobliczalne szkody” dla społeczeństwa. Znaleziono wiele 
przykładów drapieżnych pożyczek, w tym pożyczek, które naruszały prawo międzynarodowe i krajowe, 
zarówno w kraju pożyczającym, jak i udzielającym pożyczki. 

Konkluzja była taka, że największa część długu była wynikiem korupcji, braku przejrzystości i 
„podstępnych” transakcji, które nie przyniosły korzyści mieszkańcom Ekwadoru. Jako bezprawne 
wskazano serię kontraktów na obligacje Brady’ego. Za nieodpowiednie uznano zaangażowanie MFW 
i Banku Światowego, głównie SAP (programy dostosowania strukturalnego), programy redukcji 
ubóstwa i propozycje strategii, które doprowadziły do liberalizacji i deregulacji gospodarki w 
poprzednich dekadach. W raporcie pojawiły się również obawy dotyczące odsetka środków 
publicznych przeznaczanych na spłatę zadłużenia, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków publicznych 
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na zdrowie i edukację. Wyniki pokazały, że tylko niewielki procent z pożyczonych pieniędzy został 
wykorzystany na użyteczne projekty rozwojowe. 

Na podstawie ustaleń komisji ds. audytu długu, przedstawiono dowody i dokumenty na poparcie tezy, 
że znaczna kwota zadłużenia jest nielegalna, a zatem powinna być jednostronnie zrewidowana z 
inicjatywy państwa. Na mocy dekretu prezydenckiego zawieszono wypłaty z tytułu obligacji globalnych 
z terminem zapadalności w 2012 i 2030 roku. Stosując założenie komisji rewizyjnej, dług ten został 
uznany za bezpodstawny, a tym samym niekwalifikujący się do spłaty. Pod koniec 2008 roku Ekwador 

poinformował MFW, że zapłaci 33 mln USD, które jest jemu winien i nie będzie się starał o dalsze 
finansowanie.  

Jednak, w 2017 r. władzę w Ekwadorze objął nowy rząd i ubiegał się o pożyczkę MFW w wysokości 
ponad 4 mld dolarów. Pożyczka została udzielona pod warunkiem wdrożenia znaczących środków 
oszczędnościowych. Od 2018 r. doprowadziło to do sporadycznych, poważnych publicznych protestów 
przeciwko pożyczce i warunkom MFW. 

Źródło: Jubileuszowa kampania w sprawie zadłużenia  

 

  



 

 

 

24 

 

Bunt niewolników w 1804 r. przyniósł Haitańczykom niezależność od Francji, ale Francja zmusiła nowy 
kraj do płacenia przez kolejne dziesięciolecia milionów złotych franków jako odszkodowania za utratę 
majątku i niewolników. W obawie przed inwazją, Haiti zgodziło się na spłatę 90 milionów złotych 
franków w ciągu następnych 122 lat. 

W 2004 roku, wkrótce po tym, jak wybrany prezydent Aristide zażądał reparacji w wysokości 21 
miliardów dolarów za pieniądze wyłudzone po odzyskaniu niepodległości, został obalony w 
wojskowym puczu wspieranym przez Stany Zjednoczone. Po wykluczeniu z procesu umorzenia 

długów, w 2006 r. Haiti mogło do niego powrócić. W 2009 roku, po zastosowaniu się do zasad 
zalecanych przez MFW i Bank Światowy, kraj zakwalifikował się do umorzenia części zadłużenia. 
Więcej długu umorzono po trzęsieniu ziemi w 2010 roku w wyniku kampanii haitańskich organizacji 
pozarządowych. Kraj pozostaje jednak zubożały i podatny na katastrofy i zmiany klimatyczne. Pożyczki 
są nadal udzielane, a MFW ocenia Haiti jako kraj zagrożony kolejnym kryzysem zadłużenia. 

Kumulacja zadłużenia  

W latach 1964-1986 Haiti było rządzone przez skorumpowaną i opresyjną rodzinę Duvalier. Świat 
zachodni mocno popierał Duvalierów, ponieważ byli oni antykomunistami i opowiedzieli się po stronie 
USA podczas zimnej wojny. Przez lata pieniądze przeznaczone na podtrzymywanie tego 
skorumpowanego reżimu były spłacane kosztem tych, którzy już ucierpieli z jego rąk. Reżim Duvaliera 
został obalony w 1986 roku, po czym zaczęły powstawać popularne organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego. Ruchy te wywołały długo odkładane żale, w tym w kwestii niesprawiedliwego 
zadłużenia. 

Przez wiele lat te apele o sprawiedliwość w kwestii zadłużenia nie były słyszane. Haiti, pomimo tego, 

że jest najbiedniejszym krajem obu Ameryk, nie było nawet brane pod uwagę pod kątem umorzenia 
długów, kiedy w 1996 uruchomiono inicjatywę na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC). 
Jednocześnie nadal udzielano pożyczek. W przeprowadzonej w 2002 r. przez Bank Światowy ocenie 
pożyczek udzielonych Haiti w latach 1986-2001 stwierdzono, że „wpływ pożyczek [Banku Światowego] 
na rozwój był znikomy”. 

Redukcja zadłużenia 

W 2006 roku Bank Światowy w końcu uznał, że Haiti jest wystarczająco biedne i wystarczająco 
zadłużone i zezwolił na przystąpienie do HIPC. Haiti zakończyło programy HIPC i MDRI (inicjatywa na 
rzecz wielostronnego umarzania długów) w 2009 roku, a następnie anulowano jego dług w wysokości 
1,2 miliarda dolarów. 

Jednak działacze twierdzą, że chociaż inicjatywa HIPC jest lepsza niż nic, nie jest wystarczająco dobra 
dla Haiti czy jakiegokolwiek innego kraju. Po pierwsze, aby przystąpić do programu i zakończyć go, kraj 
musi zaakceptować niekorzystne warunki polityki gospodarczej narzucone przez MFW. Po drugie, 

wiele długów nie jest uwzględnionych w HIPC. Po umorzeniu długów, Haiti nadal „było winne” 900 
milionów dolarów. Nigdzie w procesie umarzania długów bogate kraje nie zaakceptowały swojej roli 
w tworzeniu niesprawiedliwego długu Haiti, zamiast tego, traktowały umorzenie długów jako akt 
dobroczynności. 

W styczniu 2010 r. Haiti nawiedziło katastrofalne trzęsienie ziemi, zabijając nawet 300 000 osób. W 
jego następstwie wydawało się, że państwo może upaść, a ci, którzy przeżyli, zostali narażeni na 
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choroby oraz pozostawieni bez domów i środków do życia. Wkrótce po katastrofie dwadzieścia sześć 
haitańskich organizacji pozarządowych wspólnie wezwało do umorzenia długów. To wezwanie zostało 
podchwycone na całym świecie, setki tysięcy ludzi podpisało petycje.  

Zadłużenie Haiti już zwiększyło się do 1,15 miliarda dolarów po umorzeniu długu w poprzednim roku i 
wzrosło do 1,3 miliarda dolarów, gdy po katastrofie zaciągnięto nowe pożyczki. Publiczne oburzenie 
doprowadziło do tego, że rządy i międzynarodowe instytucje finansowe umorzyły niespłacone 
zadłużenie Haiti. 

Pożyczki, nie dotacje 

Nawet, gdy dług Haiti został anulowany, nowe fundusze na odbudowę były oferowane w formie 
pożyczek, a nie dotacji, co powodowało narastanie problemów na przyszłość. Od 2017 r. MFW ocenia 
Haiti jako zagrożone kolejnym kryzysem zadłużenia. Tymczasem, haitańskie organizacje pozarządowe 
potępiły fakt wykluczenia z konferencji darczyńców po trzęsieniu ziemi. Dwadzieścia sześć organizacji 
pozarządowych stojących za kampanią na rzecz umorzenia długów poparło apel do ludności o 
zwołanie Haitańskiego Zgromadzenia Ludowego, które zajmie się tymi wyzwaniami i określi strategie 
alternatywnej odbudowy Haiti. 

Według Centrum ds. badań nad polityką gospodarczą, Stany Zjednoczone ingerowały w wybory w 
2010 roku, skutecznie blokując jedną partię, uniemożliwiając powrót Aristida i wpływając na proces 
liczenia głosów. Haiti zostało uwolnione od części zagranicznego długu, ale nie oszczędzono mu 
zagranicznej dominacji.  

Źródło: Jubileuszowa kampania w sprawie zadłużenia, https://jubileedebt.org.uk/countries/haiti  
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Duże zadłużenie Liberii powstało po raz pierwszy w latach 70-tych XX wieku w ramach boomu 

kredytowego spowodowanego deregulacją finansów w Europie i USA oraz wysokiego poziomu „petro-

dolarów” w zachodnich bankach w wyniku gwałtownych wzrostów cen ropy naftowej. Dług Liberii 
wobec prywatnych banków wzrósł z 30 milionów dolarów w 1970 roku do ponad 150 milionów 
dolarów w 1979 roku. 

Pod koniec lat 70-tych, Stany Zjednoczone podniosły stopy procentowe, a ceny towarów spadły, 
powodując załamanie w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Od szybkiego wzrostu w latach 70-tych, 

gospodarka Liberii, z powodu tych wstrząsów, popadła w stagnację, a dług wzrósł z 50 procent 
dochodu narodowego w 1979 roku do ponad 100 procent w 1986 roku. Nowe pożyczki były de facto 
pożyczkami ratunkowymi od zagranicznych rządów i instytucji międzynarodowych przeznaczonymi na 
spłatę prywatnych pożyczkodawców. Odsetek zadłużenia wobec banków zagranicznych spadł z 35 
procent w 1979 r. do 20 procent w 1985 r. i został zastąpiony długiem wobec MFW i Banku 
Światowego. 

Od początku do połowy lat 80-tych, spłaty długów Liberii stanowiły równowartość 30 procent 
dochodów kraju z eksportu; ogromne pieniądze wypływały z kraju. 

W 1980 roku Samuel Doe stanął na czele wojskowego zamachu stanu. Jako, że był sojusznikiem USA 
podczas zimnej wojny, Stany Zjednoczone udzieliły Doe znaczącego wsparcia finansowego i 
wojskowego, podczas gdy korupcja i represje polityczne przybrały na sile. W 1989 Charles Taylor, 
próbując obalić rząd Doe, wszczął powstanie, które wywołało pierwszą wojnę domową w Liberii. 

Porozumienie pokojowe z 1995 roku doprowadziło do objęcia przez Taylora funkcji prezydenta w 1997 
roku. Pod rządami Taylora, Liberia stała się postrzegana na arenie międzynarodowej jako parias. W 
1999 roku rozpoczęła się druga wojna domowa, która zakończyła się w 2003 roku, kiedy to Taylor 
uciekł na wygnanie. W 2005 roku Ellen Johnson-Sirleaf została wybrana na prezydenta, a później 
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. 

Liberia nie spłacała długów przez większą część wojny domowej; w 2003 r. dług państwa wynosił 300 
procent dochodu narodowego. Zdarzały się sporadyczne spłaty, zwłaszcza dziesiątek milionów 
dolarów w połowie lat 90-tych XX wieku. 

W 2008 r. Liberia została przyjęta do inicjatywy na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich, co 
doprowadziło do anulowania znacznej części jej zadłużenia w 2010 r. Aby zakwalifikować się do 
umorzenia długów, Liberia musiała zacząć spłacać długi, ze spłatą których zalegała, co doprowadziło 
do ogromnego wzrostu płatności. Normalnie, zgodnie z zasadami HIPC, Liberia musiałaby zaciągnąć 
nowe pożyczki, aby spłacić niespłacone stare długi, a nowe pożyczki nie zostałyby anulowane. 
Kampania międzynarodowa doprowadziła do tego, że w przypadku Liberii w dużej mierze to się nie 
wydarzyło, a dług został zredukowany do 10 procent dochodu narodowego w 2010 roku. 

W 1978 roku amerykański Chemical Bank pożyczył Liberii 6,5 miliona dolarów. Dług ten był 
wielokrotnie sprzedawany, zwłaszcza, gdy jego spłaty ustały w czasie wojen domowych. Kupcy w 
gruncie rzeczy uważali za mało prawdopodobne, aby dług kiedykolwiek został spłacony. Trafił on w 
ręce dwóch funduszy sępów – Hamseh Investments i Wall Capital. W 2009 roku oba fundusze pozwały 
Liberię w Wielkiej Brytanii o 20 milionów dolarów i wygrały proces. W 2010 roku, dzięki Jubileuszowej 

kampanii w sprawie zadłużenia, parlament uchwalił ustawę, która ograniczyła wpłaty na rzecz 
funduszy sępów w przypadkach takich jak Liberia. Pod koniec 2010 r. osiągnięto pozasądową ugodę 
na kwotę zaledwie 1 miliona dolarów. 
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W reakcji na uchwalenie ustawy, prezydent Johnson-Sirleaf powiedziała: „Brawo! Czekaliśmy, aż 
parlament lub zgromadzenie podejmie tego rodzaju trudną decyzję, aby przywołać te fundusze do 
rozsądku. Może Kongres Stanów Zjednoczonych… podejmie to wyzwanie, pójdzie za przykładem 
Wielkiej Brytanii i poruszy ten problem – ponieważ jest to po prostu niesprawiedliwe wobec biednych 
krajów”. 

MFW szacuje, że dług Liberii w 2012 roku wynosi 13 procent dochodu narodowego, ale przewiduje, że 
szybko wzrośnie do 25 procent dochodu narodowego do 2016 roku i 30 procent do 2020 roku. 

Przewiduje się, że w tym okresie, spłaty zadłużenia pochłoną 2 procent dochodów rządowych rocznie. 
Pogląd ten zakłada, że w ciągu najbliższych kilku lat gospodarka wzrośnie o ponad 7 proc. 

MFW twierdzi, że nawet jeśli Liberię dotknie ekstremalny „szok” gospodarczy (taki jak susza, powódź, 
ogólnoświatowa recesja lub zmiana cen ważnych towarów), spłata długu pochłonęłaby tylko 5 procent 
dochodów rządowych. Jednak, w ostatnich latach, 12% krajów analizowanych przez MFW 
doświadczyło bardziej ekstremalnych wstrząsów gospodarczych niż ekstremum przewidywane przez 
MFW. Większość pożyczek dla Liberii w ostatnich latach pochodziła z MFW i Banku Światowego. 

Źródło: Jubileuszowa kampania w sprawie zadłużenia  
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Lekkomyślna działalność kredytowa banków napędzała niezrównoważony boom w Irlandii, który 
załamał się, gdy w 2008 roku rozpoczął się globalny kryzys finansowy. Irlandzki rząd zagwarantował 
spłatę wszystkich długów banków, przenosząc ogromną kwotę zadłużenia na społeczeństwo. Przed 
kryzysem irlandzki rząd miał roczną nadwyżkę, ale jego całkowite zadłużenie wzrosło teraz z 10 proc. 
PKB do 100 proc. W 2010 r. nadmiernie zadłużony irlandzki rząd pożyczył więcej pieniędzy od MFW i 
UE, aby mógł dalej płacić zagranicznym bankom; de facto był to kolejny przypadek ratowania banków. 
Bezrobocie gwałtownie wzrosło do 15 procent, a środki oszczędnościowe najmocniej uderzają w grupy 
najbardziej narażone. Działacze i związki zawodowe wzywają do uznania długów za bezprawne i 

anulowane, tak, jak długi banku Anglo-Irish, które zostały przejęte przez państwo. 

Irlandia uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1922 roku. Jednym z najbardziej niesławnych 
epizodów w kolonialnej historii kraju była klęska głodu spowodowana przez zarazę ziemniaczaną w 
połowie XIX wieku, kiedy milion ludzi zmarło, a milion wyemigrował. Zaraza ziemniaczana zniszczyła 
większość plonów, na których polegali rolnicy. Ale przez cały okres głodu kraj pozostawał eksporterem 
netto żywności do Anglii, a eksport mięsa w rzeczywistości wzrastał. Natomiast biedni nie mogli sobie 
pozwolić na wysokie ceny, a żywność z najbardziej dotkniętych głodem części Irlandii była wysyłana 
pod uzbrojoną strażą.  

Przez kilkadziesiąt lat Irlandia pozostawała jednym z najbardziej zubożałych krajów Europy Zachodniej. 
Poważna ekspansja gospodarcza rozpoczęła się pod koniec lat 80-tych XX wieku, kiedy kraj przestawił 
się z uzależnienia od rolnictwa na nowe technologie cyfrowe, a następnie na bankowość i finanse. 

W 2002 r. Irlandia przyjęła euro, wskutek czego ustaliła kurs walutowy tego kraju z innymi członkami 
strefy euro i zrezygnowała z jakiejkolwiek kontroli nad stopami procentowymi. Boom trwał nadal, a 
wzrost gospodarczy w latach 2002-2007 wynosił średnio ponad 5 procent rocznie. Boom był w coraz 
większym stopniu napędzany przez zagraniczne banki pożyczające pieniądze irlandzkim bankom. 
Pożyczki udzielone przez sektor prywatny Irlandii doprowadziły do tego, że całkowite zadłużenie 
zagraniczne kraju osiągnęło do 2007 roku 1000 procent PKB. Twierdzono również, że bankom należne 
są znaczne ilości zagranicznych aktywów, podobno częściowo równoważąc tę ogromną kwotę. Wiele 
z tych pieniędzy wpłynęło na ceny domów, które podwoiły się w latach 2000-2007. 

W przeciwieństwie do lekkomyślnej działalności kredytowej sektora prywatnego, rząd miał w tym 
czasie nadwyżkę budżetową, a jego całkowity dług netto – wobec zarówno Irlandczyków jak i 

obcokrajowców – spadł do zaledwie 11 procent PKB w 2007 roku. 

Boom szybko przekształcił się w krach w latach 2007/2008, kiedy banki, poczynając od kryzysu na 
rynku kredytów wysokiego ryzyka (subprime) w Stanach Zjednoczonych, musiały zacząć umarzać 
kredyty, których spłaty oczekiwały i przestały pożyczać sobie nawzajem. Banki irlandzkie zarówno 

straciły na aktywach, które, jak twierdziły, są im należne dzięki złożonym kontraktom na instrumenty 
pochodne, jak i przestały pożyczać nowe pieniądze. Doprowadziło to szybko do spadku cen domów o 
jedną trzecią do 2010 r., co obniżyło kwotę, jaką banki mogłyby odzyskać od niespłacanych kredytów 
mieszkaniowych. 

Irlandzki sektor bankowy upadł. We wrześniu 2008 r., w przeciwieństwie do rządu islandzkiego, 
Minister finansów Brian Lenihan zagwarantował spłatę długów sześciu głównych irlandzkich banków, 
przenosząc zobowiązania bezpośrednio z sektora prywatnego na państwo. W tym samym czasie 
załamała się irlandzka gospodarka; o 3 proc. w 2008 r. i 7 proc. w 2009 r. Drastycznie zmniejszyło to 
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dochody podatkowe rządu. Bezrobocie wzrosło z 5 procent do 15 procent, zwiększając potrzebę 
wydatków rządowych na świadczenia socjalne. 

Dług netto irlandzkiego rządu wzrósł dziesięciokrotnie do ponad 100 procent PKB do 2012 roku. MFW 
szacuje, że zadłużenie zagraniczne netto Irlandii (sektora publicznego i prywatnego) (z 
uwzględnieniem aktywów posiadanych za granicą) wynosi 90 procent PKB. 

Jednym z banków objętych gwarancją był bank Anglo-Irish. Nie był on w stanie regulować płatności na 
rzecz swoich obligatariuszy; wierzycieli, głównie zagranicznych, którzy lekkomyślnie pożyczali bankowi 

pieniądze. Irlandzki rząd zobowiązał się zapewnić, że te płatności zostaną uregulowane. W tym celu, 
uzyskał zgodę Europejskiego Banku Centralnego na utworzenie przez Irlandzki Bank Centralny euro na 
spłatę długu. Uczynił to jednak tylko przy założeniu, że irlandzki rząd „spłaci” bank centralny w ciągu 
20 lat. Kiedy płatności te są dokonywane, pieniądze są de facto kasowane pod naciskiem 
Europejskiego Banku Centralnego, rzekomo w celu powstrzymania wzrostu inflacji. 

Irlandzki rząd, w latach 2011-2031, dokona płatności na kwotę prawie 50 miliardów euro z tytułu 
rzeczonego długu banku Anglo-Irish. Duża część pieniędzy na spłatę tych należności zostanie 
pożyczona, rolując bezprawny dług bankowy na wiele nadchodzących dziesięcioleci. 

Po przejęciu zadłużenia banków i z upadającą gospodarką rząd irlandzki szybko zmierzał w kierunku 
utraty zdolności spłaty swoich długów. W grudniu 2010 r. UE i MFW zgodziły się pożyczyć 85 miliardów 
euro w okresie trzech lat, aby zapobiec niewypłacalności irlandzkiego rządu, a tym samym 

potencjalnemu bankructwu różnych zachodnich banków, szczególnie w dużych krajach udzielających 
pożyczek, takich jak Wielka Brytania. Pożyczki są de facto kolejnym ratunkiem dla banków, podczas 
gdy państwo irlandzkie pozostaje zadłużone. Warunki udzielenia tych pożyczek nakazują przyjęcie 
surowych środków oszczędnościowych, zobowiązując irlandzki rząd do ograniczenia programów 
opieki społecznej, prywatyzacji szeregu aktywów państwowych oraz zmniejszenia wydatków na sektor 
publiczny i płace w sektorze publicznym. Od tamtej pory MFW uznał, że powyższe warunki jeszcze 
bardziej osłabiły możliwość ożywienia gospodarczego w Irlandii – nie mówiąc już o sprawiedliwym 
ożywieniu gospodarczym.  
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Ć ż

Ogólny zarys: W tym ćwiczeniu uczniowie wykorzystują wcześniejszą wiedzę, pracę zespołową i logikę, 
aby stworzyć oś czasu globalnych kryzysów zadłużenia na ścianach swoich klas. W parach wybierają 3 
kluczowe wydarzenia i szacują, gdzie na osi czasu umieścić kartki. Następnie prowadzą dyskusję na 
temat osi czasu.  

 

Cele: Ta aktywność ma na celu pomóc uczniom zrozumieć historyczne korzenie długu, poprzez 
zwrócenie uwagi na ukryte czynniki, takie jak kolonializm, rynki towarowe i geopolitykę. Jego celem 
jest zwiększenie świadomości uczniów na temat złożoności długu państwowego oraz przypadków, w 
których dług może być bezprawny.  
 

Materiały: Karty z datami do umieszczenia na osi czasu. Papier/karta do tworzenia osi czasu. Masa 

klejąca. Jeden zestaw kart z opisem wydarzenia historycznego (patrz poniżej).  
 

Czas: 1 godzina 

 

Wielkość grupy: 4 - 30  

 

Instrukcje dla trenerów:  

 

(A) Przed zajęciami: Wykorzystując ściany w swojej klasie, stwórz dużą „oś czasu” rozciągającą się od 
1850 do 2020 (lub bieżącego roku!). Aby to zrobić, umieść cztery z poniższych dat na każdej ścianie, w 
linii, napisane dużymi cyframi, aby dobrze się wyróżniały. Zostaw dużo miejsca między każdą datą i 
jeśli to możliwe, połącz je wąskim paskiem papieru i „linią”.  
 

1880-----1900 --------- 1910 ---------- 1920 -------- 1930 --------- 1940 --- --- 1950 ----- 1960 ----- 1970 ---- 

1980 ------ 1990 ------2000-----2010------2020  

 

(B) 10 minut: Rozłóż na stole karty z opisem wydarzeń historycznych (wycięte z poniższego wzoru). 

Nie podawaj dat – są tylko informacją dla Ciebie! Powiedz uczniom, aby pracowali w parach i wybierz 
od 2 do 3 kart na parę (lub więcej, w zależności od wielkości grupy). Poproś ich, aby odgadli prawidłową 
datę wydarzeń, które zostały im przypisane i użyj masy klejącej, aby przymocować kartę do 
przybliżonego miejsca na osi czasu z tą datą (tj. dla 2011 karta powinna być umieszczona tuż po dacie 
„2010” na ścianie). Wyjaśnij uczniom, że niektóre karty przedstawiają zdarzenia, które są 
„powszechnie znane”, niektóre mogą wymagać od nich zgadywania, podczas gdy inne pojawiły się w 
studiach przypadków, które już poznali. Poproś ich, aby sięgnęli do historii, którą znają, i zastanowili 
się, kiedy, logicznie rzecz biorąc, wydarzenie mogło mieć miejsce.  

 

(C) 15 minut: Gdy oś czasu jest kompletna, popraw wszelkie błędy (w tym momencie warto zrobić 
sobie przerwę w zajęciach). Poproś uczniów, aby poświęcili dziesięć minut na przeczytanie całej osi 
czasu, w tym odnotowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone na ich kartach.  

 

(D) 15 minut: Zachęć całą grupę do dyskusji na temat kolejności i logiki wydarzeń na osi czasu. Na 
przykład:  

○ Zaznacz okres 1944 - 1971; od momentu ustanowienia instytucji Bretton Woods do 

końca Systemu waluty złotej. Podkreśl fakt, że w tym okresie miało miejsce bardzo 
niewiele wahań kursów walut lub kryzysów zadłużenia. Zapytaj uczniów, co wiedzą na 
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temat tego co wydarzyło się w Europie w tym okresie (rozbudowa państwa 
opiekuńczego, zwiększenie praw pracowniczych, odbudowa Europy).  

○ Zwróć uwagę na boom kredytowy, który miał miejsce po kryzysie naftowym 1971-73; 

kredyty są często napędzane nadwyżką gotówki szukającej rentownego miejsca w 
gospodarce, a nie potrzebami krajów-kredytobiorców.  

○ Zapytaj uczniów, co więcej wiedzą o kolonializmie. Jakie gospodarki istniały na 
Globalnym Południu, kiedy skończył się kolonializm? Jak udało im się zebrać pieniądze 
na rozwój? Zwróć uwagę na spadek cen towarów, który ma miejsce w różnych 
momentach na osi czasu, oraz na to, jak wiąże się on z kryzysami 
zadłużenia/możliwością spłaty długów.  

○ Zwróć uwagę na to, kim byli pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy – na przykład bogate 
kraje pożyczające pieniądze Ferdinandowi Marcosowi na Filipinach. Zapytaj uczniów, 
co wiedzą o polityce Ameryki Łacińskiej w tym okresie. Kim były osoby posiadające 
władzę? Kim były bogate kraje pożyczające takim osobom pieniądze? Czy to było 
uczciwe? Kto skorzystał z tych pożyczek? Czy było to tylko po to, żeby te długi zostały 
przerzucone na ludzi?   

○ Jak powinniśmy postrzegać takie kwestie, jak prywatyzacja systemu wodnego 

Tanzanii? Kto miał władzę w tej sytuacji? Czy decyzja ta wzmocniła demokrację w 
Tanzanii?  

(E) 10 minut: Po tej dyskusji przydatne może być wykorzystanie programu PowerPoint do przejścia 
przez całą oś czasu od początku do końca, aby wzmocnić wiedzę uczniów.  
 

Wydarzenie / Fakt Data 

Kongres Berliński dzieli Afrykę między mocarstwa europejskie. 1878 

Traktat Wersalski nakłada na Niemcy 32 miliardy dolarów długu, co odpowiada dzisiejszym 442 
miliardom dolarów.  1919 

Duże pożyczki udzielane przez banki podsycają spekulacje na giełdach w USA i na całym świecie. 
Giełdy w Londynie i Nowym Jorku tracą na wartości, rozpoczynając Wielki Kryzys. 

1925 - 

1929 

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja zgadzają się na roczne moratorium na spłatę 
zadłużenia Niemiec. Potem, Francja i Wielka Brytania zgadzają się na całkowite anulowanie 
niemieckich długów z Wersalu, jeśli Stany Zjednoczone anulują długi francuskie i brytyjskie z I 
wojny światowej. Kongres USA odmawia. 

1931 - 

1932 

Dochody z eksportu w Ameryce Łacińskiej załamują się, co prowadzi do powszechnego 
niespłacania zadłużenia państw, w tym Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Dominikany, 

Ekwadoru, Salwadoru, Gwatemali, Meksyku, Nikaragui, Panamy, Paragwaju, Peru i Urugwaju 

1931 - 

1938 

Konferencja w Bretton Woods w USA tworzy system regulujący pożyczki między krajami, podczas 
gdy dolar jest powiązany z ceną złota, co ma na celu stabilizację wymiany walut. Konferencja 
tworzy Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy. 1944 

Połowa niespłaconego zadłużenia zagranicznego Niemiec zostaje anulowana, w tym przez Stany 
Zjednoczone, Wielką Brytanię i Grecję.  1953 

Do władzy dochodzi dyktator Ferdinad Marcos. Będąc przez dwie dekady u władzy, zaciąga 
ogromne kredyty walutowe. Najbardziej znaną jest pożyczka w wysokości 20 miliardów dolarów 1965 
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na budowę elektrowni, która, ponieważ znajduje się na linii uskoku spowodowanego trzęsieniem 
ziemi, nigdy nie wytwarza ani jednego wata energii. 

Stany Zjednoczone rezygnują z wymienialności dolarów na złoto i zaczynają znosić regulacje 
dotyczące przepływu pieniędzy między krajami. 1971 

Kraje produkujące ropę ograniczają produkcję i nakładają embargo na Stany Zjednoczone, 
podwajając cenę ropy. Zyski trafiają do zachodnich banków, które następnie je pożyczają.  

1973 - 

74 

Pożyczki dla rządów Ameryki Łacińskiej wzrastają ponad czterokrotnie w ciągu czterech lat, z 8 
miliardów do 33 miliardów dolarów. Podobnie, pożyczki dla rządów w Afryce Subsaharyjskiej 
wzrastają z 2 miliardów do 8 miliardów w tych samych czterech latach. 

1974 - 

1979 

Ceny surowców zaczynają spadać i spadają przez następne dwadzieścia lat. Rada Banku 
Światowego, by produkować więcej, powoduje dalszy spadek cen.  

lata 80-

te XX w. 

Po podwyżce stóp procentowych przez Stany Zjednoczone, rząd meksykański ogłasza, że nie jest 

w stanie spłacić swoich długów. Po Meksyku, 57 krajów na Globalnym Południu ma trudności ze 
spłatą długów u prywatnych pożyczkodawców. 

1982-

1989 

MFW pożycza 60 miliardów dolarów w tej dekadzie, aby pomóc w dokonywaniu płatności, 
znacznie więcej w porównaniu z 15 miliardami dolarów w poprzedniej dekadzie. Bank Światowy 
również uruchamia takie pożyczki ratunkowe. W zamian, obie instytucje domagają się wdrożenia 
szeregu polityk, w tym cięć wydatków rządowych, prywatyzacji, liberalizacji handlu i deregulacji.  

1982 - 

1989 

Dyktator Ferdinand Marcos zostaje obalony. Na Filipinach powstaje Koalicja na rzecz uwolnienia 

od długów, aby argumentować za audytem długu Filipin i korektą spłaty zadłużenia w celu 
zapewnienia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa. 

1986-

1987 

Grupa G7 skupiająca bogate kraje tworzy inicjatywę na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich 
(HIPC), aby umorzyć część długów niektórych najbardziej zubożałych krajów, jeśli kraje te wdrożą 
więcej wolnorynkowej polityki gospodarczej, według wytycznych MFW i Banku Światowego. 1996 

Petycja „Jubileusz 2000” wzywająca do umorzenia długów na tysiąclecie zebrała ponad 20 
milionów podpisów na całym świecie. 1999 

Tanzania kwalifikuje się do umorzenia długów w ramach inicjatywy HIPC, po spełnieniu warunku 
sprywatyzowania systemu wodociągowego w Dar es Salaam. Prywatyzacja kończy się fiaskiem w 

2005 roku. 2001 

Malawi wkracza w kryzys żywnościowy zaledwie rok po tym, jak zostało zmuszone do wyprzedania 
swoich rezerw zbożowych jako warunku zakwalifikowania się do umorzenia długu. 

2002-

2006 

Argentyna ogłasza, że istnieje ryzyko niewywiązania się ze spłaty zadłużenia. Kilka lat później 
osiąga porozumienie z ponad 90% wierzycieli, na mocy którego ma zapłacić 33 centy od każdego 
należnego dolara. Jednak niektóre fundusze sępy tanio wykupują inne długi i odmawiają udziału 
w restrukturyzacji zadłużenia. 

2005–
2008 

Po anulowaniu 6,7 miliarda dolarów długu przez instytucje publiczne, Zambia zostaje pozwana 
przed brytyjskimi sądami przez fundusz sęp Donegal International o 42 miliony dolarów za dług, 
za który zapłaciła 4 miliony dolarów. Brytyjski sędzia orzeka, że dług jest należny, ale tylko w 
kwocie 20 milionów dolarów. 2007 
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Obawy przed zabezpieczonym na papierach wartościowych długiem powiązanym z kredytami 
hipotecznymi typu subprime powodują, że banki przestają udzielać sobie nawzajem pożyczek. 
Lehman Brothers upada we wrześniu. W Wielkiej Brytanii, USA i Irlandii rządy zaczynają ratować 
banki. 2008 

Kraje takie jak Irlandia zaczynają starać się o nowe pożyczki z MFW i UE, aby pokryć koszty decyzji 
o ratowaniu banków. W Irlandii ostatecznie kosztuje to 64 miliardy euro, ponieważ tak wiele 
nieściągalnych długów bankowych zostało znacjonalizowanych. 2011 

Po kampanii prowadzonej przez Jubileuszową kampanię w sprawie zadłużenia, brytyjski  
parlament uchwala ustawę mającą na celu zapobieganie pozywaniu przez fundusze sępy głęboko 
zadłużonych krajów ubogich o więcej niż otrzymałyby, gdyby wzięły udział w programie 
umorzenia długów. 2011 

Londyńskie banki Credit Suisse i VTB potajemnie pożyczają 2 miliardy dolarów firmom 
państwowym w Mozambiku, zgodnie z prawem brytyjskim. 2013 

W krajach strefy euro pożyczki MFW i UE są objęte warunkami zobowiązującymi do narzucenia 
oszczędności i cięć budżetów rządowych. MFW uznaje później, że warunki te uniemożliwiły 
ożywienie gospodarcze. 

2008-

2012 

ONZ głosuje za nowymi zasadami restrukturyzacji zadłużenia 136 głosami za do 6 przeciw, ale 
głosy przeciw pochodzą z krajów decydujących o sposobie regulowania globalnego zadłużenia, w 
tym z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. Głosowanie odbywa się w momencie, gdy działacze 
ostrzegają przed nowym globalnym kryzysem zadłużenia, spowodowanym boomem kredytowym, 
spadającymi cenami surowców oraz rosnącymi kosztami spłaty zadłużenia, w szczególności w 
krajach ubogich. 2015  

Nowy rząd argentyński zgadza się spłacić fundusze sępy, co dla niektórych z nich może stanowić 
zysk przekraczający 1000%. 2016  

Ponad 11 bilionów dolarów w gotówce zostaje uwolnionych do światowej gospodarki dzięki 
polityce luzowania ilościowego prowadzonej przez rządy bogatych krajów, które skupują duże 
kwoty długów korporacyjnych. Zwiększa to ilość gotówki pożyczanej przez firmy w bogatych 
krajach rządom krajów Globalnego Południa. 

2010-

2018 

Globalny dług osiąga historycznie najwyższy poziom 255 bilionów dolarów, czyli 320% PKB. 2019 
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Ć ż
Ogólny zarys: W tym ćwiczeniu uczniowie pracują w małych grupach, aby omówić różne koncepcje i 
argumenty związane z długiem państwowym i dojść do porozumienia co do znaczenia i ważności (lub 
braku znaczenia) tych koncepcji.  

 

Cele: To ćwiczenie ma na celu pogłębienie zrozumienia przez uczniów przyczyn kryzysu zadłużenia 
poprzez umożliwienie im wykorzystania informacji, które poznali podczas dyskusji z kolegami i 
koleżankami z klasy. Ma również na celu zwiększenie ich zdolności do obrony swego stanowiska oraz 
wysłuchania i rozważenia odmiennych opinii. 
 

Materiały: Karty do ułożenia diamentu zadłużenia (wiele zestawów, pocięte, patrz poniżej) (1 zestaw 
na każdą grupę składającą się z 4 uczniów).  
 

Czas: 30-45 minut  

 

Wielkość grupy: 4 - 30  

 

Instrukcje dla trenerów:  

(A) 5 minut: Zacznij od zachęcenia grupy do omówienia kwestii długu na poziomie osobistym. Zapytaj 
ich: Czy kiedykolwiek byłeś zadłużony lub ktoś miał dług u ciebie? Jakie to uczucie? Dlaczego wziąłeś 
pożyczkę? Co by się stało, gdybyś nie mógł spłacić długu albo 
ktoś nie mógł spłacić długu zaciągniętego u Ciebie? Podziel 
grupę na małe grupy do 4 osób każda. Daj każdej grupie 1 
zestaw kart.  

(B) 10 minut: Poproś uczniów, aby wspólnie przeanalizowali 
stwierdzenia na kartach. Poproś ich, aby określili, z którymi 
się zgadzają, a z którymi się nie zgadzają. Poproś ich, aby 
ułożyli karty w kształt diamentu, układając na górze tą, z 
którą najbardziej się zgadzają a poniżej dwie, z którymi 
zgadzają się w dużym stopniu i dalej układali je w taki 
sposób, aby na dole znalazło się stwierdzenie, z którym 

najbardziej nie zgadzają się. Pokaż im rysunek „diamentu 
zadłużenia” jako wskazówkę. Ważne jest, aby wszyscy 
członkowie grupy mieli coś do powiedzenia na temat 
sposobu ułożenia kart. W przypadku braku porozumienia 
należy to omówić w obrębie grupy. 

(C) 15 minut Kiedy wszyscy skończą układać swoje karty, 
powinni zaprezentować swój diament całej grupie, 
wyjaśniając, dlaczego ich karty ułożone są w tej kolejności. 
Zachęć uczniów do dyskusji między grupami o tym, dlaczego 
ich kolejność ułożenia kart była „właściwa” i do uzasadnienia dokonanych wyborów.  
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Karty do ułożenia diamentu zadłużenia  

Niespłacanie długu zawsze jest niewłaściwe z 
moralnego punktu widzenia 

Najbiedniejsze kraje świata powinny spłacać swoje 
długi bez względu na konsekwencje dla ich 

narodów 

Dług jest wynikiem złego zarządzania i korupcji i 
nie powinno się pozwalać na to, by rządzącym 
uszło to płazem. 

Dzisiejsze pokolenia ubogich ludzi w biednych 

krajach nie powinny ponosić odpowiedzialności za 
błędy wcześniejszych pokoleń. 

Bogate kraje powinny móc udzielać pożyczek, aby 
zmaksymalizować zyski własnych korporacji, bez 
konieczności brania pod uwagę wszystkich 
możliwych skutków długoterminowych. 

Zadłużenie biednych krajów jest szczególnie 
szkodliwe dla kobiet. 

Dług jest przyczyną szkód środowiskowych Kryzys zadłużenia jest główną przyczyną wojny i 
terroryzmu 

Nie możemy pozbyć się biedy bez umorzenia 
długów 

Jeśli biedne kraje przyjmą politykę gospodarczą 
międzynarodowych ekspertów (takich jak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy), ich 
problemy zostaną rozwiązane. 

Dodaj własną kartę...  
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1. W Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym wielkość głosu danego kraju 
jest związana z jego: 

a) Liczbą ludności 
b) wrażliwością na zmiany klimatyczne 

c) dochodami i tym, ile pieniędzy wpłaca do instytucji 
 

2. W 2019 roku ile krajów świata wydawało więcej pieniędzy na spłatę zadłużenia niż na ochronę 
zdrowia? 

a) 64 

b) 14 

c) 34 

 

3. Na czym polega jubileusz długów? 

a) Kiedy kraj lub duża organizacja anuluje dług i oczyszcza go z publicznego zapisu, 
b) Kiedy udziela się pożyczek despotycznym reżimom, nawet jeśli jest jasne, że pieniądze 

nie zostaną wydane na to, co jest najlepsze dla kraju, 
c) Kiedy stopa procentowa długu podwaja się. 

 

4. Co to jest zewnętrzny dług państwowy? 

a) Dług, który rząd ma wobec swojego banku centralnego, 
b) Zadłużenie rządu w walucie innej niż jego własna. 

 

5. W których z poniższych okoliczności wysokie zadłużenie państwowe jest problematyczne z 
punktu widzenia sprawiedliwości społecznej? Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie. 

a) Gdy spłata zadłużenia uniemożliwia wydatki publiczne i inwestycje, co prowadzi do 
negatywnego cyklu, w którym zadłużenie rośnie wraz ze spadkiem inwestycji,  

b) Gdy zadłużenie jest wykorzystywane jako narzędzie antycykliczne do inwestowania w 
gospodarkę, 

c) Gdy zadłużenie nie było gromadzone w sposób sprawiedliwy, 
d) Gdy pożyczki zwiększają wrażliwość kraju na rynkach międzynarodowych. 

 

6. _______ szkoła myślenia postrzega zrównoważone budżety rządowe jako z natury dobre i 
opowiada się za minimalnymi wydatkami rządowymi i akumulacją długu, a naruszenie tych 
zasad jest przyczyną kryzysów zadłużenia. 

a) Keynesowska 

b) Marksistowska 

c) Neoklasyczna / neoliberalna 
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7. Które z poniższych są powodem, dla którego niektóre rządy mogą mieć bardzo wysokie 
zadłużenie? 

a) Dziedzictwo kolonialne, szkodliwe pożyczki, nieodpowiedzialne pożyczki 
b) nacjonalizacja długów prywatnych, rosnące zadłużenie, reformy 

gospodarcze/warunki wpływające na zdolność do pozyskiwania dochodów  
c) Pobór podatków, umorzenie długów, rozrzutne wydatki na usługi publiczne 

d) a i b 

e) b i c 

 

8. Która z poniższych byłych kolonii francuskich została zmuszona do zapłacenia Francji reparacji 
po uzyskaniu niepodległości, jako zapłata za "utraconych" przez Francję niewolników? 

a) Kanada 

b) Algieria 

c) Haiti 

 

9. Większość odsetek od długu państwowego kraje subsaharyjskie płacą jakiemu typowi 
pożyczkodawcy? 

a) Wielostronnemu 

b) Dwustronnemu 

c) Prywatnemu 

 

10. Zwolennicy sprawiedliwości zadłużenia chcą, aby wielostronna strategia wychodzenia z 
długów była prowadzona przez: 

a) Bank Światowy 

b) ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) 

c) The IMF (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) 
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Podatki są kluczową częścią historii globalnej niesprawiedliwości. Niestety, wiele osób słysząc słowo 
"podatek" wzdryga się - wydaje się ono obszerne, nudne i być może jest to temat, który najlepiej 
pozostawić "ekspertom"! Ten przewodnik pomoże ci zrozumieć, czym jest podatek, dlaczego jest tak 
ważny, jakie globalne trendy zagrażają sprawiedliwemu poborowi podatków i co można zrobić, aby pomóc 
rozwiązać problem niesprawiedliwości podatkowej na świecie. Czytaj dalej, aby zapoznać się z krótką 
wersją i zwróć uwagę na zdania zapisane na czerwono. Są to pytania lub wskazówki do refleksji, które 
pomogą Ci zagłębić się w to, o czym się uczysz!  
 

Co zatem rozumiemy pod pojęciem podatku? Podatek to obowiązkowa składka płacona przez ludzi w 
danym kraju na rzecz państwa. Podatki są również płacone przez przedsiębiorstwa, również na rzecz 
państwa. Ogólnie rzecz biorąc, państwo decyduje, w jaki sposób wykorzystać podatek, aby "pokryć" lub 
złagodzić niektóre wydatki związane z zarządzaniem krajem. Co ważne, podatek nie jest transakcją. Jedna 
osoba lub firma nie może powiedzieć rządowi: "Dałem wam ___ w podatku, a teraz chcę w zamian 
drogi/szpitala/oświetlenia ulicznego". To nie jest wymiana, to raczej obowiązek, który wszyscy płacimy. 
Zostało to nawet opisane jako cena płacona za posiadanie rządu! 
 

Konkretnie rzecz ujmując, podatek pełni wiele funkcji, i co zaskakujące, nie wszystkie są bezpośrednio 
związane z wpływem dodatkowych pieniędzy, którymi dysponuje państwo. Funkcje te można łatwo 
zapamiętać za pomocą poręcznej mnemotechniki – „4R opodatkowania” (ang. "the 4Rs of taxation"). 

Pierwszą z nich jest dochód (ang. revenue). Finansują one podstawowe usługi publiczne, które są kluczowe 
dla sprawnego funkcjonowania kraju, takie jak edukacja, opieka zdrowotna, infrastruktura transportowa 

itp. Dochody te pozwalają rządom planować na przyszłość, co nie zawsze jest możliwe w przypadku 
pomocy lub dotacji. Drugą funkcją podatków jest redystrybucja (ang. redistribution) bogactwa w celu 

zmniejszenia nierówności w społeczeństwie i ochrony osób najbardziej wrażliwych i potrzebujących. 
Redystrybucja może być jednak dokonywana w mniej lub bardziej sprawiedliwy sposób, a to zależy od 
tego, jak bardzo progresywny lub regresywny jest system podatkowy. Trzecia funkcja podatku polega na 

ponownym ustalaniu ceny (ang. repricing) dóbr, przy czym na "złe" dobra społeczne może zostać 
nałożony dodatkowy podatek, a na "dobra" społeczne może zostać nałożona ulga podatkowa. Jaki może 
być przykład społecznego "zła" i społecznego "dobra"? Wreszcie, podatek może zwiększyć stopień, w 
jakim obywatele czują się reprezentowani (ang. representation) przez swoich wybranych przedstawicieli, 

a więc może zachęcić do demokratycznego uczestnictwa. Zastanów się, jeśli płacisz podatek na rzecz 
władz, ale władze te nie słuchają Twoich opinii na temat tego, co jest potrzebne w Twojej społeczności, co 
może się stać...? Zgadza się, mogą nie otrzymać ponownie Twojego głosu! W ich interesie jest wysłuchanie 
Ciebie, a jednym z powodów, dla których masz prawo głosu jest fakt, że płacisz podatki. Ta niepisana 
umowa między obywatelami a wybranymi decydentami jest znana jako umowa społeczna. Dokończ 
antybrytyjski slogan z czasów rewolucji amerykańskiej: "_________ bez ___________ to tyranii!" (ang. 

“_________ without ___________ is tyranny!”). 
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Podatek jest kluczowym narzędziem zapewniającym tak zwaną "sprawiedliwość rozdzielczą", co oznacza, 
że korzyści i obciążenia wynikające ze współpracy społecznej (np. podatkowej) są dzielone sprawiedliwie. 
Ale dlaczego jest to ważne? Sprawiedliwość dystrybucyjna jest ważna, ponieważ zapewnienie globalnej 
sprawiedliwości wymaga, aby wszystkie państwa miały zdolność do zapewnienia sprawiedliwego podziału 
korzyści między swoich obywateli. Jednak z powodu globalnych zasad podatkowych, a w szczególności 
wykorzystywania luk w systemach podatkowych, wiele rządów nie ma wystarczających dochodów, aby 
zaspokoić potrzeby swoich obywateli. I nie chodzi tu tylko o to, że przepisy podatkowe uniemożliwiają 
wielu rządom otrzymanie należnej im części podatku, ale również o to, że brak dochodów podatkowych 
uruchamia samonapędzający się cykl, w którym instytucje państwowe, takie jak te służące do poboru 
podatków, są z czasem tak bardzo zdegradowane przez niewystarczające dochody podatkowe, że zadanie 

poboru podatków staje się coraz trudniejsze! Powoduje to efekt domina w odniesieniu do wszystkich 
usług publicznych, które rządy muszą zapewnić swoim obywatelom, aby zapewnić, że prawa człowieka nie 
są naruszane. Pomyśl o jakichś prawach człowieka, które mogłyby zostać naruszone bez wystarczających 
dochodów na świadczenie usług publicznych. 
 

Historia nie kończy się jednak na tym. Zastanów się, co mogą zrobić rządy, jeśli przewidują deficyt w swoim 
bilansie. W takiej sytuacji mogą one nadal ciąć wydatki na usługi publiczne, a nawet podnosić podatki 
nakładane na zwykłych ludzi, na przykład podatek od towarów i usług (VAT), który jest taki sam dla 
wszystkich, niezależnie od ich dochodów (jest "liniowy"). Zastanów się teraz, kto może być bardziej 
dotknięty cięciami w usługach publicznych i wzrostem "liniowych" podatków? Zgadza się; Ci, którzy już są 
biedni i bezbronni, a nawet kobiety i dziewczęta, zwłaszcza jeśli dodatkowy VAT zostanie nałożony na 
produkty sanitarne, co często się zdarza. 
 

Na tym jednak nie koniec. Musimy zapytać, jaką rolę w tym scenariuszu ma do odegrania globalny system 
finansowy? Można by pomyśleć, że w sytuacjach, w których prawa człowieka są zagrożone, organizacje 
globalne rzucą się do pomocy krajom w potrzebie. Cóż, wiele "międzynarodowych instytucji finansowych 

(IFI)", takich jak BŚ i MFW, to robi. Czy wiesz, co oznaczają te akronimy? Poszczególne kraje również mogą 
pomóc. Jednak większość tego wsparcia finansowego jest udzielana w formie pożyczek, a nie dotacji, 
pomocy czy nawet nieoprocentowanych pożyczek. Jaka jest różnica między pożyczką a pomocą lub 
dotacją? W przypadku międzynarodowych instytucji finansowych, używają one groźby wstrzymania 
wsparcia finansowego w formie pożyczek jako sposobu na promowanie pewnych sposobów 
postępowania gospodarczego na całym świecie. Na przykład, "przywiązane" do tego wsparcia są warunki 
dotyczące usunięcia barier handlowych, zwiększenia podatku VAT, zmniejszenia podatków dla 
inwestorów zagranicznych i inne. Są ku temu pewne powody; takie jak pozostawanie neutralnym wobec 

biznesu, nie utrudnianie działań konkurencji i pozostawianie firmom jak największego zysku, aby ten zysk 
albo spływał do naszych kieszeni, albo był przekształcany w wyższe płace, lepsze maszyny itp. Jednak 
założenia te nie sprawdzają się, gdy weźmiemy je pod lupę. Ten zestaw "zaleceń" politycznych nazywany 
jest konsensusem podatkowym. 

 

Podstawowy problem polega na tym, że nasz globalny system finansowy jest pełen pętli i luk ratunkowych, 
jak gigantyczna gra w węże i drabiny. Jeszcze 100 lat temu firmy były zlokalizowane tam, gdzie miały 
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fabrykę, surowce i pracowników. Ale dzisiaj, firmy są złożone, z wieloma mackami rozciągającymi się na 
całym świecie. Siedziba firmy może znajdować się w kraju A, podczas gdy surowce pochodzą z krajów B i 
C, a produkcja odbywa się w kraju D. Świat nie jest jednym krajem, a przepisy podatkowe różnią się w 
poszczególnych krajach. „Agresywni" planiści podatkowi i "kreatywni" księgowi wykorzystują te 
rozbieżności w przepisach, aby umożliwić firmom pięcie się w górę, omijając uczciwe przepisy, lub 
korzystać z luku ratunkowego (sprawdź, co oznacza "ucieczka kapitału"), przenosząc się do bardziej 
korzystnego miejsca, gdy przepisy przestają im odpowiadać. W rezultacie, zamiast firm konkurujących o 
udział w rynku, coraz częściej widzimy kraje konkurujące ze sobą w zakresie przepisów podatkowych w 
celu przyciągnięcia inwestycji, co skutkuje "wyścigiem na dno" w zakresie podatku od osób prawnych. 

 

To unikanie płacenia podatków może być legalne (zwane unikaniem opodatkowania) lub nielegalne 
(zwane uchylaniem się od opodatkowania). Czy uważasz, że coś, co jest legalne, jest zawsze etyczne lub 

moralne? Szokujące jest to, że unikanie opodatkowania kosztuje kraje rozwijające się więcej niż otrzymują 
w ramach pomocy. Podatek od osób prawnych jest w tych krajach bardziej istotny niż w krajach Globalnej 
Północy, ponieważ w krajach Globalnego Południa duża część populacji nie zarabia wystarczająco dużo, 
aby zarobić na podatek. Gdyby międzynarodowe korporacje (MNC) płaciły w tych krajach swoją 
sprawiedliwą część podatku, mogłoby to spowodować ogromną różnicę. 
 

Istnieją jednak pewne rozwiązania, których wdrożenie przyniosłoby znaczącą różnicę i pomogło złagodzić 
globalne ubóstwo poprzez przywrócenie suwerenności podatkowej krajom rozwijającym się. Jednym z 
rozwiązań jest automatyczne udostępnianie przez organy podatkowe na całym świecie innym krajom 

informacji o tym, co znajduje się na kontach bankowych w ich krajach. Zapobiega to ukrywaniu przez firmy 
i bogate osoby swoich pieniędzy w rajach podatkowych, gdzie stawki podatkowe są bardzo niskie. Innym 
rozwiązaniem jest odkrycie osoby stojącej na czele firm, która faktycznie czerpie korzyści z posiadania 
firmy. Wiele osób jest zaskoczonych, gdy dowiaduje się, że firmy mogą płacić ludziom, aby byli publiczną 
twarzą ich firmy, tak aby prawdziwy właściciel pozostał ukryty. To musi się zmienić, a nazwiska 
rzeczywistych właścicieli (którzy muszą być ludźmi!) muszą być upublicznione. Następnie, firmy z wieloma 
mackami (filiami) powinny być opodatkowane tak, jakby były jedną firmą, a nie wieloma. Wreszcie, za 
globalne regulacje podatkowe powinna odpowiadać ONZ, a nie OECD. Dzieje się tak dlatego, że OECD jest 
tak naprawdę bardziej klubem bogatych państw, natomiast ONZ jest jedyną globalną instytucją, w której 
rządy uczestniczą jak równy z równym. Jest to zatem najlepsze forum, na którym można określić globalne 
działania na rzecz zmniejszenia nierówności.  
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"Podatki są kluczowym elementem dla charakteru i funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa 
jako całości". 

- Solomon Picciotto1 

 

Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek sesji dyskusyjnej związanej z podatkami, ważne jest, aby zapewnić 
wspólne zrozumienie pojęcia "podatek". Podatki zostały opisane jako cena płacona za posiadanie rządu, 
płacona przez każdego, kto korzysta z istnienia państwa i usług publicznych, które ono zapewnia. Formalna 
definicja podatku to "obowiązkowa składka pobierana od osób, fizycznych lub prawnych, przekazywana 
władzom publicznym w celu uzyskania przychodów, które pomogą pokryć wydatki poniesione w związku 
z przyznawaniem wspólnych korzyści mieszkańcom państwa2 ". W bardziej prostych słowach, podatek jest 
obowiązkowy, zwiększa dochody rządu, jest umieszczony na tych, którzy są włączeni, co oznacza zarówno 

ludzi i korporacji3 , i jest używany do celów wyrównania niektórych kosztów, które są ponoszone przez 
rządy w procesie świadczenia usług publicznych dla ich populacji. Podatek jest głównym elementem tego, 
co jest znane jako polityka fiskalna lub polityka rządu dotycząca w szczególności dochodów publicznych i 
opodatkowania.  

 

Mimo że jest to płatność dokonywana pomiędzy dwoma stronami, podatek różni się od zwykłej transakcji, 
ponieważ nie jest płacony z oczekiwaniem, że w zamian za zapłatę otrzymamy konkretny produkt tak, jak 
możemy wymienić pieniądze na jedzenie lub ubranie. Innymi słowy, w przypadku podatku nie ma quid pro 

quo (bezpośredniego zwrotu). Zamiast tego, podatki są płacone władzom i to one, wraz z radami itp. (w 
zależności od struktury decyzyjnej instytucji publicznych w danym kraju) ostatecznie decydują (przy 
mniejszym lub większym wkładzie i reakcji ludności), na co powinny być przeznaczone wpływy z podatków 
i jak powinny być rozdzielone pomiędzy usługi.  
 

W przeciwieństwie jednak do tego, niektórzy twierdzą, że podatek jest dla rządów sposobem na 
pozbawienie obywateli ich ciężko zarobionych pieniędzy. Szkoła neoklasyczna byłaby zwolennikiem tego 
podejścia, argumentując, że niskie stawki podatkowe pozwalają na rozkwit sektora prywatnego4 . Taka 

analiza podatków ignoruje uzasadnienie systemów podatkowych, a mianowicie fakt, że ich istnienie 
wspiera realizację praw gospodarczych, społecznych i praw człowieka. Ramy prawne chroniące prawa 

 
1 Wykładowca, autor (książka International Business Taxation, 1992, & Regulating Global Corporate Capitalism, 

2011) i współzałożyciel Tax Justice Network. 

2 Investopedia 

3 Przy wyrazie korporacja (ang. corporation) zwróć uwagę na początek "corp", który po łacinie oznacza wszystko, 
co ma związek z ciałem. 
4 Zobacz przydatne i interaktywne źródło wyjaśniające tę perspektywę: https://courses.lumenlearning.com/wm-

macroeconomics/chapter/supply-side-economics/  
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człowieka stwierdzają, że minimalne wymagania niezbędne do spełnienia praw ekonomicznych i 
społecznych obejmują zapewnienie wystarczającej ilości żywności, podstawowej opieki zdrowotnej, 

podstawowego schronienia i mieszkania oraz najbardziej podstawowych form edukacji5 . Podatek ma 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji tych praw.  

ą

Dochody (ang. revenue) 

Podatek ma cztery kluczowe cele, które często określa się mianem "Czterech R podatku"  
(ang. ‘The Four Rs of Tax’). Pierwszym z nich jest generowanie przychodów, lub inaczej: dochodów 

państwa. Dochód ten spełnia trzy funkcje:  
 

1) Jest on wykorzystywany do finansowania podstawowych usług publicznych, takich jak edukacja i 

opieka zdrowotna, a także infrastruktury, takiej jak drogi, oświetlenie uliczne i kosze na śmieci.  
 

2) Jest on również związany ze wzmocnieniem procesu demokratycznego, ponieważ kiedy rządy 

otrzymują dochody z podatków, stawia to obywateli danego kraju w pozycji, w której mogą domagać się 
wpływu na sposób wydatkowania tych dochodów. Podatek jest więc związany z demokracją. 
  

3) Zapewnia rządom przewidywalność potrzebną do podejmowania decyzji finansowych w przyszłości. Na 
przykład, jeśli rząd używał tylko pomocy, aby zapłacić pensje wszystkich pielęgniarek, lekarzy i nauczycieli, 
co by się stało, gdyby ta pomoc została usunięta? 

Redystrybucja (ang. redistribution) 

Drugim celem podatku jest wspieranie redystrybucji bogactwa. Redystrybucja odnosi się do redystrybucji 
zasobów kraju od osób bogatych w kierunku osób najuboższych i najbardziej wrażliwych, co może pomóc 
w zmniejszeniu nierówności w społeczeństwie. Jest to postrzegane jako "aktywna" polityka fiskalna i jest 

zgodne z keynesowską szkołą myśli ekonomicznej. 
 

Jednakże redystrybucja bogactwa za pomocą podatków może być przeprowadzona na wiele sposobów, a 
nie wszystkie są równie sprawiedliwe. W rzeczywistości sposób, w jaki obywatele danego kraju są 
opodatkowani, może albo zmniejszyć, albo zwiększyć równość. Dlatego już istniejące nierówności w 
dochodach oznaczają, że nie wystarczy jedynie zwiększyć kwoty podatku, zamiast tego rządy muszą 
zdecydować, jak opodatkować swoją populację, aby zapewnić sprawiedliwe obciążenie, które nie 
pogorszy istniejących nierówności. 
 

Konkretnie, istnieją dwa sposoby nakładania podatku na jednostki w społeczeństwie, które mogą 
zmniejszyć lub zwiększyć nierówność dochodów. Te dwa sposoby to progresywny lub regresywny. 

 
5 Unicef  
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Oparcie się na podatkach konsumpcyjnych, takich jak podatek od sprzedaży lub podatek od wartości 
dodanej (VAT), na przykład od żywności lub paliwa, jest postrzegane jako regresywne, ponieważ wszyscy 
są opodatkowani w tej samej wysokości, niezależnie od ich statusu finansowego. Z kolei przykładem 
podatku progresywnego jest podatek dochodowy w niektórych krajach, ponieważ wskaźniki zmieniają 
stawkę podatkową w zależności od wysokości dochodu, a im więcej ludzie zarabiają, tym większy podatek 
płacą (do pewnego momentu). Dzieje się tak dlatego, że użyteczność krańcowa (tj. użyteczność nadwyżki) 
jest niższa, gdy ktoś zarabia więcej pieniędzy. Na przykład, kiedy człowiek ma mniej pieniędzy, każda 
jednostka tych pieniędzy staje się bardziej wartościowa. Pomyśl o tym, że użyteczność krańcowa 10 euro 
dla osoby zarabiającej 4 000 euro miesięcznie jest znacznie większa niż dla osoby zarabiającej 10 000 euro 
miesięcznie. 

Ponowna wycena (ang. repricing) 

Trzecim celem podatku jest ponowna wycena pewnych dóbr. Przedmioty mogą być opodatkowane w 
zależności od tego, czy stanowią publiczne "dobro" czy publiczne "zło". Podatek może być stosowany w 
celu stworzenia ceny, która dokładnie odzwierciedla korzyści i koszty dla społeczeństwa. Na przykład, 
wyższe podatki od papierosów i alkoholu (mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi) mogą zniechęcać 
do ich używania, podczas gdy ulgi podatkowe dotyczące cen rowerów lub pojazdów elektrycznych mogą 
zachęcać ludzi do wyboru tych środków transportu, które są lepsze dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W 
ten sposób podatek może być stosowany do zniechęcania do zachowań, które są uważane za społecznie 
niepożądane, a także może być stosowany do zachęcania do zachowań, które są uważane za pożądane 
przez społeczeństwo. 

Przedstawicielstwo (ang. representation) 

Ostatnim elementem opodatkowania jest reprezentacja. Obywatele i inne podmioty są generalnie 
zobowiązani do płacenia podatków tylko wtedy, gdy organ podatkowy zapewnia im głos polityczny 
poprzez wybranych przedstawicieli. Związek opodatkowania z reprezentacją sięga czasów sprzed 
rewolucji amerykańskiej. Wówczas anty-brytyjski slogan „Opodatkowanie bez reprezentacji to tyrania” 
(ang. "Taxation without representation is tyranny") odzwierciedlał niechęć amerykańskich kolonistów do 
bycia opodatkowanym przez brytyjski parlament, ciało polityczne, do którego nie wybierali żadnych 
przedstawicieli. Podatki mogą zatem budować zdrowsze demokracje, ponieważ w miarę jak 
społeczeństwa są opodatkowane, mają tendencję do domagania się silniejszej reprezentacji politycznej i 
rządów. Ta dynamika przyczyniła się do powstania tego, co znane jest jako "umowa społeczna" lub 

"umowa fiskalna", zgodnie z którą płacący podatki członkowie społeczeństwa głosują na określonych 
kandydatów i w ten sposób oczekują, że będą oni pozyskiwać i wydawać dochody podatnika w sposób 
korzystny dla wyborcy. Badanie wykazało, że w 113 krajach w latach 1971-1997 wprowadzenie lub 

zwiększenie podatków bez jednoczesnego zwiększenia lub poprawy świadczenia usług doprowadziło do 
tego, że obywatele domagali się swoich praw, a następnie przeprowadzili demokratyczne reformy6 . 

Zaufanie, jakim obywatele obdarzają władze płacąc podatki, jest ważne dla budowania wspólnej 

 
6  Rossa (2014) 
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odpowiedzialności między obywatelami a rządem. Zaufanie to jest jednak zagrożone przez poczucie 
niesprawiedliwości, które ma tendencję do zwiększania się, gdy zwykli obywatele czują, że płacą za dużo, 
podczas gdy bogatsi gracze nie wnoszą swojego sprawiedliwego udziału. 

Stabilność (ang. stability) 

Innym celem podatku jest stabilność (makroekonomiczna). Podatek zapewnia stabilność 
makroekonomiczną, ponieważ jest wykorzystywany jako dźwignia fiskalna w czasach, gdy w gospodarce 
występuje zbyt duży popyt i niewystarczająca podaż pewnych towarów lub usług. Taka sytuacja może 
spowodować wzrost inflacji, definiowanej jako ogólna cena towarów i usług mierzona wskaźnikiem cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Nałożenie podatku na deficytowe towary lub usługi może 
zmniejszyć popyt, a tym samym zmniejszyć inflację.  

Zrównoważony rozwój (ang. sustainability) 

Wreszcie, podatek jest bardziej trwałym źródłem finansowania dla rządów krajów południowych z kilku 
powodów. Po pierwsze, jest mniej podatny na nagłe przerwanie przepływów pieniędzy lub kapitału z 
kraju, tzw. gwałtowne zatrzymanie (ang. sudden stop).  

 

Po drugie, podatek od dochodów nie podlega spłacie odsetek, w przeciwieństwie do długu. Finansowanie 
projektów za pomocą długu może spowodować, że podatki zebrane w kraju zostaną przeznaczone na 
spłatę długu, co zmniejszy dochody dostępne dla usług publicznych. Obsługa długu może więc pochłonąć 
dochody podatkowe. Na przykład w Nikaragui w 2008 roku obsługa zadłużenia pochłonęła jedną czwartą 
całego rocznego poboru podatków, co stanowiło równowartość 36% wszystkich wydatków publicznych i 
było większe niż cały budżet na ochronę zdrowia w tym roku. Inny przykład można znaleźć na Filipinach, 
gdzie obsługa długu w latach 1986-2008 z tytułu płatności odsetek wynosiła średnio nieco ponad 25% 
budżetu państwa. Nie spłacono przy tym żadnej części kapitału pożyczki, spłacano wyłącznie odsetki. 
Ostatnio, w 2010 roku, nieco poniżej 25% (24,34%) budżetu Filipin przeznaczono na spłatę odsetek, a 
nieco poniżej 30% (28,95%) na spłatę kapitału. Z kolei 28,5% przeznaczono na usługi publiczne, takie jak 
zdrowie, edukacja i gospodarkę mieszkaniową7 .  

 

Trzecim powodem, dla którego podatek może być lepszym narzędziem finansowania niż dług, jest fakt, że 
w przypadku pożyczek, zewnętrzni darczyńcy (którzy niekoniecznie rozumieją potrzeby danego kraju) 
mogą dyktować sposób wydatkowania pożyczki zamiast rządu krajowego. Zwiększenie wpływów z 
podatków krajowych zmniejsza zależność danego kraju od zewnętrznych pożyczek i wyniszczających spłat 
tych pożyczek w przyszłości, a także daje mu większą swobodę działania i przestrzeń do określania własnej 

polityki krajowej (suwerenność fiskalna), a nie dyktowania jej przez darczyńców.  

 
7 Wszystkie przytoczone przykłady można znaleźć w Action Aid, Tax Justice Advocacy Toolkit (2011).  
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A co z pomocą? 

Pomoc zagraniczna odgrywa pewną rolę, jednak z poleganiem na pomocy zamiast na dochodach 
podatkowych jako źródle finansowania państwa wiąże się szereg problemów. Po pierwsze, pomoc może 
zachęcać elity polityczne kraju otrzymującego pomoc do zachowań związanych z nadużywaniem swojej 
pozycji w celu uzyskania zysku, tzw. pogoń za renta (ang. rent-seeking behaviour). Jest to pojęcie 
ekonomiczne odnoszące się do sytuacji, w której podmiot dąży do zdobycia majątku bez 
odwzajemnionego wkładu własnego w postaci produktywności. Po drugie, może sprawić, że rządzący 
będą odpowiedzialni przed zagranicznymi darczyńcami, a nie przed swoim społeczeństwem, zwiększając 
odpowiedzialność rządu przed darczyńcami, a jednocześnie poświęcając jego zdolność do rzeczywistego 
reagowania na potrzeby swoich obywateli8. Po trzecie, pomoc jest zmienna, gdyż jej wysokość może się 
gwałtownie zmieniać w krótkim czasie. Ogranicza to zdolność rządu kraju otrzymującego pomoc do 
odpowiedniego planowania na przyszłość. Wreszcie, pomoc nie jest w stanie dorównać potencjałowi 
generowania dochodów przez podatki. W rzeczywistości niektórzy szacują, że utrata dochodów z tytułu 
podatków od osób prawnych w państwach o niskich dochodach jest większa niż łączne budżety pomocy 
zagranicznej państw o wysokich dochodach w 2007 roku9. "Obliczamy (...), że straty z tytułu podatków 
korporacyjnych dla krajów rozwijających się wynoszą obecnie 160 mld USD rocznie (80 mld GBP). To 

ponad półtora raza więcej niż połączone budżety pomocowe całego bogatego świata - 103,7 mld USD w 

2007 roku." (s. 2) 

 

Uwaga na temat współczesnej teorii monetarnej 

Inna część opowieści o podatku ma związek z Nowoczesną Teorią Monetarną (ang. Modern Monetary 

Theory, MMT). Z perspektywy teoretyków MMT, wydawanie i opodatkowanie we własnej walucie danego 
kraju tworzy cykl, który pozwala na tworzenie pieniędzy, a więc nadaje wartość walucie. Pieniądze są 
wydawane do gospodarki, a następnie opodatkowane; tzn. nie zawsze wymaga się, aby dochody były 
wysyłane do rządu przed ich wydaniem. Jest to trochę trudne do ogarnięcia, ponieważ zasadniczo różni 
się od sposobu, w jaki większość ludzi jest uczona myśleć o gospodarce! Więcej informacji na temat tej 
koncepcji i jej związku z podatkami można znaleźć w artykule FreshUp na temat Nowoczesnej Teorii 
Monetarnej. Należy również pamiętać, że wiele krajów na świecie nie może emitować własnych walut. Co 
więcej, aby handlować na rynkach międzynarodowych, należy używać dolarów, ponieważ to właśnie do 
dolara są przywiązane wszystkie inne waluty. 

ść
10 

 
8 Koncepcje odpowiedzialności i responsywności w polityce można przypisać politologowi Peterowi Mairowi 

9 Death & Taxes (2008) 

10 Treść tej części pochodzi z książki Tax Justice, the Ongoing Debate (2002) 
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Ten przewodnik po podatkach podchodzi do podatków z perspektywy sprawiedliwości rozdzielczej. 
Sprawiedliwość dystrybucyjna to podejście, które dotyczy sprawiedliwego podziału korzyści i obciążeń 
wynikających ze współpracy społecznej, takiej jak opodatkowanie. Globalna sprawiedliwość wymaga, aby 
wszystkie państwa miały zdolność do zapewnienia sprawiedliwego podziału korzyści pomiędzy swoich 
obywateli11 . Państwa muszą zatem posiadać zdolność do projektowania swoich instytucji prawnych i 
ekonomicznych w taki sposób, aby odzwierciedlały one koncepcje sprawiedliwości dystrybucyjnej. 
Sprawiedliwość dystrybucyjna oznacza również zdolność do określenia wielkości budżetu rządowego i 
poziomu redystrybucji, ważnych elementów polityki fiskalnej12 . Jednak wiele krajów o niskich dochodach 

ma trudności z pozyskiwaniem dochodów, co wpływa na ich zdolność do realizowania programów 
redystrybucyjnych, co z kolei jest kluczowym elementem samostanowienia fiskalnego. Niniejszy 

przewodnik przedstawia niektóre ze sposobów, w jaki to się dzieje oraz niektóre z oferowanych rozwiązań 
politycznych.  

Podatek jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym do redystrybucji zasobów, dlatego też debata na 
temat polityki podatkowej jest jednym z niewielu obszarów prawa, w którym dyskusje na temat 

sprawiedliwości dystrybucyjnej są uważane za właściwe. Większość innych regulacji ekonomicznych jest 
zorientowana na maksymalizację bogactwa, a nie jego dystrybucję. To, co różni dyskusje o podatkach w 
prawie, to fakt, że podatek jest narzędziem stosowanym po zmaksymalizowaniu produktywności, 
wchodzącym potem w celu zmiany podziału bogactwa w społeczeństwie.  

ą ś
Podatki są niezbędne do finansowania podstawowych usług. Jest to szczególnie istotne dla krajów Afryki, 

Azji i Ameryki Łacińskiej (kraje południowe) z kilku powodów. Po pierwsze, południowe organy skarbowe 
już teraz są niedofinansowane z wielu powodów, ale jednym z nich jest kwestia długu państwowego (patrz 
przewodnik FreshUp na temat długu). Tworzy to błędne koło, w którym przy mniejszych dochodach organy 
podatkowe walczą o poprawę swoich możliwości w zakresie poboru podatków. 
 

Kluczową kwestią, którą można znaleźć na wszystkich stronach, jest związek między sprawiedliwością 
podatkową a rozwojem. W latach 2000-nych organizacja Christian Aid zaczęła łączyć podatki z globalnymi 
problemami nierówności i rozwoju, nagłaśniając fakt, że kraje rozwijające się tracą więcej pieniędzy w 
wyniku uchylania się od płacenia podatków przez wielkie korporacje, niż otrzymują w ramach oficjalnej 
pomocy13 . Co więcej, globalne zasady podatkowe, które ułatwiają unikanie płacenia podatków, są 
wykorzystywane przez korporacje i bogate jednostki do celowego pozbawiania krajów zasobów, których 

potrzebują, aby zaspokoić swoje potrzeby i wypełnić zobowiązania w zakresie praw człowieka. Zwolennicy 
sprawiedliwości podatkowej przedstawiają nadużycia podatkowe lub złe praktyki jako kwestię związaną z 
prawami człowieka, ponieważ bez dochodów rządowych z podatków, rządowi jest znacznie trudniej 

 
11 Appeldoorn (2016) 

12 Dietsch (2015, s.35) 

13 Zob. sprawozdanie "Death & Taxes" (2008) 
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wypełnić zobowiązania związane ze zdrowiem, edukacją, bezpieczeństwem, zmianami klimatycznymi i 
innymi kwestiami. 

Dodatkowo, niewystarczający podatek od korporacji i bogatych osób fizycznych ma efekt domina w kraju, 
jeśli chodzi o ciężar zapewnienia wystarczających wpływów podatkowych, ponieważ kiedy rządy nie mają 
wystarczających wpływów podatkowych z różnych źródeł, aby zaspokoić potrzeby kraju, są zachęcane do 
umieszczania obciążeń podatkowych na zwykłych ludziach.  

Ponadto, gdy rządy ograniczają wydatki publiczne lub podnoszą codzienne podatki, aby wypełnić lukę w 
dochodach, ciężar ten spada nieproporcjonalnie na niektóre grupy społeczne.  Jednym ze sposobów, w 
jaki to robią w przypadku braku podatków od osób prawnych, jest zwiększenie podatków pośrednich, 
takich jak podatek od wartości dodanej. To nieproporcjonalnie wpływa na kobiety i dziewczęta14, 

ponieważ wydają one większość swoich dochodów na artykuły gospodarstwa domowego. Dodatkowo, 
płaskie podatki osobiste częściej zwiększają obciążenie podatkowe osób o niższych dochodach. W wielu 
krajach są to nieproporcjonalnie kobiety.  

Co więcej, według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), kobiety wykonują ponad 76,2% wszystkich 
godzin nieodpłatnej pracy opiekuńczej, więc kiedy rządy ograniczają usługi publiczne poprzez środki 
oszczędnościowe w celu zwiększenia przychodów, kobiety działają jako "amortyzatory", podejmując się 
pracy opiekuńczej i edukacyjnej, która musi być wykonana niezależnie od wsparcia publicznego. 

ą
ę ą ę

Niektórzy twierdzą, że opodatkowanie bez reprezentacji nadal ma miejsce, ponieważ globalne zasady 
podatkowe są opracowywane bez udziału zubożałych krajów, co czyni je z definicji niereprezentatywnymi. 

Zamiast odpowiadać przed swoimi obywatelami, rządy wielu krajów Południa są w rzeczywistości bardziej 
odpowiedzialne przed darczyńcami i międzynarodowymi instytucjami finansowymi (ang. International 

financial institutions, IFI), które zapewniają im pomoc i zadłużenie, zwłaszcza że rządy wielu krajów 
Południa są uzależnione od pomocy i zadłużenia, które stanowią duży procent ich dochodów. Donatorzy i 
międzynarodowe instytucje finansowe mogą narzucić warunki dotyczące pomocy (tzw. "pomoc wiązana") 

lub warunki dotyczące zadłużenia (tj. pożyczek). Polityka wymagana przez te warunki może w 
rzeczywistości utrudnić rządowi gromadzenie dochodów za pomocą podatków. 
 

„Konsensus podatkowy" odnosi się do tego ogólnego zestawu zasad, których przestrzegają zwłaszcza 
wielostronni donatorzy w swoich zaleceniach dotyczących polityki podatkowej dla krajów rozwijających 
się15 . Christian Aid zbadał rolę MFW w promowaniu konkretnych polityk podatkowych w 18 krajach 

 
14 Szczegóły można znaleźć na stronie Global Alliance for Tax Justice 

 
15 Patrz Cobham (2007) 
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subsaharyjskich, aby znaleźć wzorce w ich zaleceniach, i stwierdził, że MFW stara się narzucić krajom 
politykę podatkową "uniwersalną", niezależnie od ich specyficznej sytuacji16 . Na przykład kluczowym 
elementem konsensusu podatkowego było skupienie się na podatkach pośrednich - w szczególności na 
przejściu na podatek od wartości dodanej, który jest podatkiem regresywnym, ponieważ jest nakładany 
na wszystkich, niezależnie od ich dochodów, i jak wspomniano wcześniej, może mieć nieproporcjonalny 
wpływ na kobiety i dziewczęta. 
 

Dług był wykorzystywany jako narzędzie warunkowości podczas kryzysu zadłużenia w latach 80. i 90. na 
Globalnym Południu. Ten kryzys zadłużenia doprowadził do zwiększenia pożyczek dla Globalnego Południa 
od międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Bank Światowy i MFW [Zobacz artykuł FreshUp 
o zadłużeniu]. Warunkowość wymagana w celu uzyskania dostępu do pożyczek obejmowała minimalizację 
opodatkowania inwestorów zagranicznych. Jednak wcześniej opodatkowanie inwestorów zagranicznych 
było ważną dźwignią zwiększającą dochody rządu.  
 

W badaniu analizującym zalecenia MFW dla 18 krajów subsaharyjskich w latach 1992-2008 stwierdzono, 

że jedną z najczęściej zalecanych zmian podatkowych było wprowadzenie podatku VAT. 17 Stosowanie 

podatków od grzechu (ang. sin tax) okazało się popularne w konsensusie podatkowym. Jednak strategia 
ta może mieć negatywne skutki zarówno dla ubogich konsumentów, jak i producentów. Przykładem są 
Indie, gdzie regresywne podatki od nafty i parafiny były wymierzone w biednych Hindusów.  

Neutralność podatkowa 

Kluczową zasadą konsensusu podatkowego jest neutralność podatkowa, która oznacza dążenie do 
unikania zmian mogących zniekształcić rynek. W rezultacie neutralność podatkowa przejawia się we 
wzroście opodatkowania konsumpcji w stosunku do opodatkowania handlu lub bezpośredniego 
opodatkowania dochodów. Kluczowym problemem związanym z neutralnością podatkową jest to, że 
zakłada ona, iż tak długo jak nie ma podatków zniekształcających, na przykład podatków, które wpłynęłyby 
na praktykę biznesową, gospodarka zapewni efektywną i optymalną alokację zasobów. Neutralność 
podatkowa zakłada również, że rządy mają do dyspozycji szereg innych instrumentów do zwalczania 
nierówności, jednak w przypadku wielu krajów, a w szczególności krajów rozwijających się, założenia te 
nie są spełnione. Dzieje się tak dlatego, że ze względu na już słabe systemy poboru podatków, osłabione 
na przykład przez obciążenie długiem, gospodarka przed opodatkowaniem nie będzie wydajna, a rządy 
zazwyczaj nie będą miały do dyspozycji szeregu instrumentów służących mobilizacji dochodów i 
redystrybucji bogactwa.  

Liberalizacja handlu i jej związek z podatkami 

 
16 Zob. Marshall (2009) 
17  Zob. Investopedia, "Supply-side Economics 
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Konsensus podatkowy popierał również liberalizację handlu, innymi słowy zmniejszenie opodatkowania 
zarówno eksportu, jak i importu. Według szkoły neoklasycznej, liberalizacja handlu zwiększa efektywność 
rynku. Logika stojąca za redukcją ceł importowych jest taka, że jeśli mała gospodarka obniża swoje cła, to 
zwiększa przepływ importu, na który nałożone zostaną krajowe podatki konsumpcyjne. Towarzyszący 
temu dobrze zarządzany wzrost podatku konsumpcyjnego, który jest równy spadkowi taryfy celnej, 

pozostawi zatem ceny na tym samym poziomie, jednocześnie zwiększając dochody z szerszej podstawy 
opodatkowania18 . Jednak reakcja na dochody okazała się bardzo słaba, szczególnie w krajach 
najbiedniejszych, w których podatki od handlu stanowiły znaczną część dochodów. Wiele krajów 
południowych w dużym stopniu polega na opodatkowaniu przywozu, ponieważ podatki te są stosunkowo 
łatwiejsze do pobrania i mniej kosztowne w administrowaniu niż inne formy opodatkowania, w 
szczególności podatki od nieformalnej działalności gospodarczej, która jest powszechna w krajach 
południowych. Usunięcie tej opcji oznaczało dla wielu krajów likwidację kluczowej metody generowania 
dochodów podatkowych. Pomimo tej sytuacji wiele krajów stopniowo obniżyło taryfy handlowe w ciągu 
ostatnich kilku dekad ze względu na warunki Banku Światowego i MFW.   

Polityka fiskalna zorientowana na podaż 

Zgodnie ze szkołą neoklasyczną, obniżanie podatków i wprowadzanie polityki konsensusu podatkowego 
polega na tym, że dzięki temu gospodarka jest stymulowana. Argumentem jest to, że poprzez bycie "pro-

biznesowym" (tj. poprzez obniżenie podatku od osób prawnych), korzyści finansowe przeniosą się na 
wszystkie jednostki w społeczeństwie. Teoria ta znana jest jako ekonomia po stronie podaży lub polityka 
fiskalna po stronie podaży. Teoria ta brzmi następująco19 : Poprzez obniżenie podatku od osób fizycznych, 
ludzie będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni, a zatem więcej pieniędzy do wydania, co zachęci do 
produkcji i wzrostu gospodarczego. Poprzez obniżenie podatku od osób prawnych, przedsiębiorstwa mają 
większe zyski i będą miały więcej funduszy, aby zatrudnić więcej pracowników i zainwestować w poprawę 
swoich usług, co przyniesie korzyści całemu społeczeństwu. Ponieważ zatrudniają więcej osób i podnoszą 
płace, do kieszeni konsumentów trafia więcej pieniędzy. Cykl ten trwa nadal (jak się przypuszcza), 
powodując większy wzrost gospodarczy, który rekompensuje utracone wpływy podatkowe.  Ekonomiści 
podażowi wierzą, że wysokie stawki podatkowe silnie zniechęcają do efektywnego wykorzystania zasobów 
i historycznie skupiali się na promowaniu redukcji podatku dochodowego od osób prawnych, a nie od 
osób fizycznych. 

Ta teoria nie zawsze jednak się sprawdza. Na przykład, podwyżki podatków Billa Clintona dla najlepiej 
zarabiających spowodowały wzrost gospodarczy przez 8 lat i stworzyły ponad 20 milionów miejsc pracy. Z 
kolei w latach 2001 i 2003 George W. Bush obniżył górną stawkę podatkową i zmniejszył stawki od zysków 
kapitałowych i dywidend. Pomimo prognoz zgodnych z ekonomią podażową, gospodarka ledwo rosła20 . 

Dodatkowo w Kansas w 2012 roku drastycznie obcięto cięcia podatkowe dla najlepiej zarabiających i 
właścicieli firm, podczas gdy w Kalifornii podniesiono podatki dla najlepiej zarabiających do najwyższej 

 
18 Co więcej, uzasadniano, że inwestycja pomoże w rozwoju kraju, przynosząc miejsca pracy, infrastrukturę itp. i że 
wynikająca z tego konkurencja z importem z Europy będzie najlepsza dla konsumentów.  
19 Zob. Investopedia, "Supply-side Economics 

20  Zobacz wideo, The Failure of Trickle-Down Economics | Robert Reich, 2017 r. 
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stawki w USA. Obecnie Kansas pozostaje w tyle za większością stanów pod względem wzrostu 
gospodarczego, podczas gdy Kalifornia awansowała w rankingach. Jednakże, istnieje wiele powiązanych 
czynników i trudno jest wskazać efekty z dużą dozą pewności i określić dokładny wynik jakiejkolwiek teorii 
lub zestawu polityk. 

  

Kolejnym argumentem przeciwko podażowej polityce fiskalnej jest rosnący trend wśród korporacji do 
angażowania się w wykup akcji zamiast reinwestowania zgodnie z założeniami tej teorii. Wykupy mają 
miejsce, gdy firmy umieszczają gotówkę, którą mogą zyskać dzięki niższym podatkom, z powrotem w 
kieszeniach swoich akcjonariuszy, zamiast inwestować w nowe zakłady, sprzęt, innowacyjne 
przedsięwzięcia lub swoich pracowników. Według Tax Policy Center, w 2018 roku amerykańskie 
korporacje wydały ponad 1,1 biliona dolarów, aby odkupić swoje akcje, zamiast inwestować w nowe 
zakłady i sprzęt lub płacić więcej swoim pracownikom. 21 

Konkurencja jest dobra dla gospodarki 

Dalsze neoklasyczne uzasadnienie konsensusu podatkowego jest takie, że zwiększona konkurencja jest 
dobra, ponieważ zachęca firmy do tworzenia lepszych produktów i obniża koszty dóbr, aby przyciągnąć 
konsumentów. Jednak w ostatnich dekadach nastąpiło przesunięcie z konkurujących firm na konkurujące 
państwa. Globalny charakter mobilnego kapitału oznacza, że systemy podatkowe istniejące w jednej 
części świata mogą wpływać na działalność gospodarczą w innej. W rezultacie, nawet jeśli suwerenne 
prawa podatkowe leżą w gestii jednego kraju, prawa podatkowe obowiązujące w kraju A mogą wpływać 
na działalność gospodarczą prowadzoną w granicach kraju B. Rządy konkurują obecnie ze sobą, aby 
przyciągnąć prywatne inwestycje. Robią to na wiele sposobów: poprzez redukcję przepisów, aby firmy 

mogły działać swobodniej bez tzw. biurokracji. W celu przyciągnięcia inwestycji stosuje się również ulgi 
podatkowe, przerwy podatkowe i "wakacje" podatkowe. Na przykład "maquilas" w Ameryce Łacińskiej 
może, w niektórych krajach, być zwolniona z cła importowego, podatku dochodowego, podatków od 
repatriacji zysków, podatku VAT, podatków od aktywów i podatków miejskich.  

 

Logika stojąca za obniżeniem stawek podatku od osób prawnych polega na tym, że dzięki temu kraje mogą 
przyciągnąć kapitał, który sprawi, że pracownicy będą bardziej produktywni ze względu na wzrost liczby 
maszyn, zakładów i urządzeń, co teoretycznie doprowadzi do wzrostu płac pracowników. W wyniku tej 
logiki, w latach 1985-2018 średnia globalna stawka podatku od osób prawnych spadła z 49% do 24%22 . 

Od lat 80-tych XX wieku, stawka podatku dochodowego od osób prawnych, najwyższa stawka podatku od 
spadków i najwyższa stawka podatku od osób fizycznych spadają. Na całym świecie istnieje wiele 
przykładów obniżenia podatku od osób prawnych. Na przykład w Wielkiej Brytanii stawka spadła z 28% w 
2010 roku, do 19% w 2017 roku, do 17% w 2020 roku. W USA spadła z 35% do 21% dzięki Tax Cuts & Jobs 
Act z 2017 roku. W krajach południowych ta redukcja była jeszcze bardziej znacząca. Logika i prawa, które 

początkowo służyły przyciąganiu inwestycji w celu rozwoju określonych krajów, obecnie przemieniły się w 
mechanizmy, które firmy mogą wykorzystywać do unikania płacenia podatków. Na przykład w Gwatemali 

 
21 Zob. CNBC (2018) 

22 (Tørsløv i in.) 



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

11 

 

w 2005 roku straty fiskalne z powodu istnienia maquilas wynosiły prawie 16% całkowitego podatku 
zebranego w tym roku23 .  

 

Zgodnie z globalną tendencją, gdy spada podatek od osób prawnych, wzrasta podatek VAT, który jest 
podatkiem regresywnym, mającym nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety i dziewczęta. W krajach o 
niskich dochodach, dwie trzecie dochodów podatkowych jest uzyskiwane z podatków pośrednich, takich 
jak VAT.  Podczas gdy państwa o wysokich dochodach były w stanie chronić swoje dochody poprzez 
przeniesienie obciążenia podatkowego na względnie nieruchome czynniki ekonomiczne, takie jak praca, 
dochód i konsumpcja (z przeważnie regresywnymi skutkami), państwa o niskich dochodach generalnie nie 
były w stanie zrównoważyć spadku dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych24 .  

  

Pomimo argumentów przemawiających za konkurencją podatkową, według których niższe systemy 
podatkowe są niezbędne do przyciągnięcia inwestorów, którzy z kolei zapewnią miejsca pracy, dochody, 
infrastrukturę i wzrost płac, w wielu badaniach przeprowadzonych w różnych krajach stwierdzono, że 
koszty zachęt podatkowych w postaci utraconych dochodów często przewyższają korzyści w postaci 
zwiększonych inwestycji produkcyjnych. Zwycięzcami konkurencji podatkowej są KTN, które mogą 
odegrać się na rządach, walcząc o inwestycje poprzez ciągłe obniżanie stawek podatkowych. W tej 
dynamice tracą obywatele, których rządy pozbawione są dochodów, z których można finansować usługi 
publiczne. 

  

ż ę ś
ą

Większość istniejących przepisów podatkowych dotyczących poszczególnych krajów powstała w latach 20. 
ubiegłego wieku, w świecie, w którym najważniejszy był kapitał materialny: fabryki, magazyny i dobra 
materialne. Dwa główne wydarzenia sprawiły, że obecne przepisy podatkowe nie nadążają za tymi 
zmianami i dlatego firmy mogą obecnie korzystać z globalnych przepisów podatkowych w celu 
zminimalizowania wysokości płaconych podatków i zmaksymalizowania zysków.  
 

Pierwszą zmianą było zniesienie kontroli kapitałowych w latach 70. i 80. Pozwoliło to korporacjom na 
łatwe przenoszenie swoich operacji i kapitału pomiędzy krajami. Po raz pierwszy po II wojnie światowej 
korporacje mogły zagrozić suwerennym państwom narodowym odejściem, jeśli warunki nie były 
korzystne, grożąc nagłym zatrzymaniem przepływu dochodów i związanego z nim zatrudnienia itp. Były 
one w stanie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu; mogły uzyskać najwyższe możliwe zyski bez względu 
na potrzeby kraju, w którym miały siedzibę, oraz mogły dyktować warunki swojej inwestycji państwu 

 
23 (Tørsløv i in.) 
24 Avi-Yonah 2000, Dietsch 2011a, as cited in van Apeldoorn, 2016  
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narodowemu. To zmniejszyło i nadal zmniejsza przestrzeń polityczną państwa, co skutkuje zmniejszeniem 
dochodów państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.  
 

Zniesienie kontroli kapitałowych zapoczątkowało również "wyścig do dna" - konkurencję między krajami 
w zakresie stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Odkąd kapitał stał się bardziej mobilny, 
państwa narodowe próbują przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI) poprzez niskie stawki 

podatkowe, zachęty finansowe, a nawet tajemnicę finansową. MFW, Bank Światowy, regionalne banki 
rozwoju i UE były częścią promocji tej strategii rozwoju znanej jako "konsensus podatkowy". 

 

Efektem mobilności kapitału jest ucieczka kapitału. Ucieczka kapitału oznacza jego gwałtowne 
opuszczenie kraju i jest definiowana jako transfer aktywów za granicę w celu zmniejszenia utraty kapitału, 
utraty zwrotu lub utraty kontroli nad swoim bogactwem finansowym w wyniku działań sankcjonowanych 
przez rząd. Może to być reakcja na wiele bodźców i nie zawsze jest nielegalne. Jednak jednym z kluczowych 
powodów ucieczki kapitału jest chęć uniknięcia płacenia podatków przez właściciela aktywów. Jak 
podsumowuje Nicholas Shaxson „Aby uciec przed zasadami, które ci się nie podobają, przenosisz swoje 
pieniądze gdzie indziej, za granicę".25 

 

Druga zmiana polega na tym, że obecnie, w naszym wysoce zdigitalizowanym i zinformatyzowanym 

świecie, KTN mogą prowadzić swoją działalność w jurysdykcji, w której są obecne w niewielkim stopniu 
lub wcale.  Obowiązujące przepisy26 mówią, że zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w kraju 
innym niż ten, w którym znajduje się jego siedziba, tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest tam fizycznie 

obecne. Jednakże często nie ma to miejsca w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, na przykład 
własności intelektualnej. Co więcej, kraj, w którym znajduje się siedziba główna danej firmy, na przykład 
kraj A i globalna siedziba główna Tech Company Inc, nie ma tendencji do opodatkowania dochodów z 
działalności zagranicznej tej firmy, ponieważ zakłada, że kraj, w którym firma działa, czyli kraj B, otrzyma 
podatek. Jednakże nie zawsze tak jest, w szczególności w przypadku dóbr niematerialnych. 
 

ę

Nazywanie krajów, które cierpią z powodu unikania podatków, "biednymi" nie odzwierciedla dokładnie 
sytuacji. Często są one bogate w zasoby, ale ubogie w dochody z powodu wykorzystywania globalnych 

zasad w celu unikania podatków. Nie są one z natury biedne; zamiast tego stały się biedne. Raport OECD 

z 1998 r. “Szkodliwa konkurencja podatkowa: wyłaniający się problem globalny” (ang. „Harmful Tax 
Competition: An Emerging Global Issue")27, przypisuje się, że po raz pierwszy kwestia unikania podatków 

 
25 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf 
26 Od 2021 r. 

27 Zob. OECD (1998) 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/pdf/tackling-global-tax-havens-shaxon.pdf
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znalazła się w agendzie politycznej. Pokazując, jak bogate osoby i korporacje międzynarodowe są 
faworyzowane przez państwa, które konkurują o bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI), OECD 
ostrzegła, że może to wpłynąć na suwerenność podatkową państw. Może to "osłabić krajowe bazy 
podatkowe", "zmienić strukturę opodatkowania" i "utrudnić stosowanie progresywnych stawek 
podatkowych i osiągnięcie celów redystrybucyjnych".28 

  

Unikanie podatków kosztuje kraje rozwijające się więcej niż otrzymują w ramach pomocy. MFW szacuje, 
że długofalowa utrata dochodów krajów rozwijających się z tytułu unikania płacenia podatku od osób 
prawnych wynosi 200 miliardów dolarów29 . Podatek od osób prawnych jest w tych krajach bardziej istotny 

niż w krajach Globalnej Północy, ponieważ w krajach Globalnego Południa duża część populacji nie zarabia 
wystarczająco dużo, aby zarobić na podatek. Gdyby KTN płaciły podatek w tych krajach, mogłoby to zrobić 
ogromną różnicę. Na przykład w Zambii, służby publiczne straciły około 27 milionów dolarów w wyniku 
unikania płacenia podatków przez producenta cukru Zambia Sugar i przyznanych mu specjalnych ulg 
podatkowych. To wystarczająco dużo pieniędzy, aby 48 000 zambijskich dzieci mogło pójść do szkoły. W 

„krajach o niższych dochodach" straty podatkowe stanowią równowartość prawie 52% ich łącznych 
budżetów na zdrowie publiczne"30 . 

ą
Unikanie opodatkowania zwiększa regresywne opodatkowanie w krajach Globalnego Południa 

Zmniejszenie podatków od korporacji w połączeniu ze słabymi systemami poboru podatków (które same 
są dodatkowo osłabione przez niewystarczające dochody) oznacza, że kraje południowe mają ograniczone 
możliwości pozyskiwania dochodów. Jedną z jedynych metod, jaka im pozostała, jest więc opodatkowanie 
zwykłych ludzi. Ze względu na charakter wielu społeczeństw Południa, w których sektor nieformalny jest 

duży, a populacje wiejskie również zazwyczaj znaczne, co utrudnia sprawne pobieranie podatków, rządy 
wdrażają regresywne podatki od ludności poprzez VAT, aby zapewnić maksymalne generowanie 
dochodów. Podatek regresywny to podatek nałożony w taki sposób, że stawka podatkowa maleje wraz 
ze wzrostem kwoty podlegającej opodatkowaniu. Mają one zazwyczaj regresywny wpływ na równość 
dochodów31 .  Dzieje się tak pomimo tego, że ludność wiejska i osoby z sektora nieformalnego są tymi, 
których najmniej stać na płacenie podatku VAT. To właśnie te populacje wydają znacznie większy procent 
swoich minimalnych dochodów na podstawowe towary i usługi, które są obciążone podatkiem VAT, niż 
populacje o znacznie większych dochodach. Do tego dochodzi fakt, że progresywne podatki od 

nieruchomości i inne podatki od majątku są trudne do wprowadzenia z powodów politycznych32, a 

 
28 OECD (1998,. s. 14) 

29 Zob. Shaxson (2015) 

30 Mansour (2020) 
31 Ahmad & Stern, 1989 (str. 1021, jak cytowano w van Apeldoorn, 2016) 
32 Ahmad & Stern, 1989 (cytowany w van Apeldoorn, 2016) 
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progresywne podatki od dochodu i zysków kapitałowych są stosunkowo łatwe do uniknięcia lub uchylania 
się33 . 

Unikanie opodatkowania zmniejsza przewidywalność dochodów 

W krajach, które nie mają stabilnej bazy podatkowej, wpływy z podatków są mniejsze i nieprzewidywalne, 
co utrudnia realizację funkcji wymienionych w części pierwszej, jak również posiadanie dochodów 
niezbędnych do wydatkowania na infrastrukturę i usługi publiczne. Bez tej przewidywalności dochodów 
w przyszłości, zdolność do planowania przyszłego rozwoju kraju jest nieco osłabiona. Na przykład kwestie 
takie jak walka z HIV, walka z malarią i wysoka śmiertelność matek i niemowląt wymagają niezawodnego, 
długoterminowego finansowania ze strony rządu. Zasada ta jest widoczna w Boliwii, gdzie od 2005 r. rząd 
tego kraju odwraca politykę prywatyzacji zawartą w narzuconym przez MFW programie dostosowania 
strukturalnego (pożyczki z warunkami). Rząd dążył do zmiany struktury opłat licencyjnych i podatków 
stosowanych wobec korporacji międzynarodowych (MNCs), co było posunięciem generującym 
zwiększone dochody rządu z wydobycia ropy i gazu. Dzięki temu rząd zyskał większą przestrzeń fiskalną i 
mógł zwiększyć wydatki na usługi społeczne, w tym emerytury, opiekę zdrowotną i edukację. 

Unikanie opodatkowania wpływa na przestrzeganie przepisów podatkowych w kraju  

Unikanie opodatkowania może również wpływać na przestrzeganie przepisów podatkowych. Dzieje się 
tak dlatego, że przekonanie, iż podatki obywateli są dobrze wykorzystywane i że inne podmioty 
gospodarcze nie unikają w nieuczciwy sposób swoich obowiązków podatkowych, jest kluczowe dla 
zapewnienia przestrzegania przepisów podatkowych.  

  

Klasyczne badania nad przestrzeganiem przepisów podatkowych wykazały, że przestrzeganie przepisów 
zależy pozytywnie od (i) postrzeganego lub oczekiwanego poziomu redystrybucji oraz (ii) oczekiwań osób 
fizycznych dotyczących poziomu przestrzegania przepisów przez innych34 . Wykazano już, że unikanie 
opodatkowania zmniejsza dostępne dochody w krajach Globalnego Południa, zmniejszając zdolność do 
redystrybucji, a następnie prawdopodobnie wpływając na przestrzeganie przepisów podatkowych w 
krajach dotkniętych tym problemem. Ponadto poziom przestrzegania przepisów jest dramatycznie 

osłabiony przez brak międzynarodowych środków mających na celu rozwiązanie problemu uchylania się 
od płacenia podatków przez raje podatkowe i firmy wielonarodowe. Podkreśla to wadę istniejącego 
konsensusu podatkowego, który nie pozwala na bezpośrednią redystrybucję bogactwa, a tym samym 
wspiera samonapędzający się cykl zmniejszonego przestrzegania przepisów podatkowych. Istnieją 
dowody wskazujące, że rozmiar szarej strefy zależy bezpośrednio od poziomu "morali podatkowych", czyli 

przekonania o wnoszeniu wkładu w społeczeństwo poprzez płacenie podatków35 .  

 
33Bird & Zolt (2005, s. 933) 
34 Bosco & Mittone (1997) 
35 Torgler & Schneider, 2009. 
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ą ąć
Erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków (BEPS) 

Erozja podstawy opodatkowania (zmniejszanie kwoty dochodów rządowych uzyskanych z podatków 
poprzez odliczanie płatności, takich jak odsetki lub należności licencyjne, od zysków podlegających 
opodatkowaniu) oraz transfer zysków (przenoszenie zysków do jurysdykcji, w których obowiązują niskie 
podatki lub nie ma ich wcale, albo w których przedsiębiorstwo nie prowadzi działalności gospodarczej lub 
prowadzi ją w niewielkim zakresie) odnoszą się do zestawu strategii podatkowych stosowanych w celu 
wykorzystania niedopasowań i luk w systemach podatkowych poszczególnych krajów. Większa zależność 
krajów rozwijających się od podatku dochodowego od osób prawnych oznacza, że są one 
nieproporcjonalnie dotknięte skutkami BEPS. Pierwsze kompleksowe spojrzenie na koszt przenoszenia 
zysków dla rządów na całym świecie wykazało, że rządy UE i krajów rozwijających się są głównymi 
przegranymi tej zmiany36 . Ponad 200 mld USD z 500 mld USD utraconych na całym świecie w wyniku BEPS 
tracą kraje globalnego Południa; więcej niż te kraje otrzymują w ramach pomocy od globalnej Północy.  
 

Blisko 40% zysków przedsiębiorstw międzynarodowych jest każdego roku przenoszonych do rajów 
podatkowych. W oparciu o raporty składane przez największe międzynarodowe koncerny członkom OECD, 
podatki tracone każdego roku w wyniku międzynarodowych nadużyć podatkowych ze strony 
przedsiębiorstw i uchylania się od płacenia podatków przez osoby prywatne kosztują kraje łącznie 
równowartość prawie 34 milionów rocznych pensji pielęgniarek każdego roku - lub rocznej pensji jednej 

pielęgniarki co sekundę. OECD szacuje ostrożnie37 , że 4-10% globalnych dochodów z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych (100-240 mld USD rocznie) jest tracone na rzecz BEPS38 .  

  

Nowsze dane z Tax Justice Network analizujące dane OECD wskazują na 467 miliardów dolarów zysków 
korporacyjnych przeniesionych do rajów podatkowych, co prowadzi do strat w wysokości 117 miliardów 
dolarów rocznie na całym świecie39 . Jest to jednak tylko zestawienie danych z zaledwie 15 krajów. 

Wykorzystując dane wyższej jakości z 2017 r., Tax Justice network oszacowała, że przesunięcie zysków w 
przypadku danych amerykańskich wynosi prawdopodobnie 840 mld USD, a ekstrapolując na obraz 

globalny, uzyskują 1,3 bln USD rocznie. Uwzględniając pośrednie efekty wyścigu do dna, roczne straty 
spowodowane korzystaniem z rajów podatkowych przez KTN prawdopodobnie przekraczają 500 mld 
USD40 .  

Niewłaściwe wycenianie transferów, czyli "kreatywna księgowość” 

 
36 Tørsløv, Wier & Zucman (2020) 
37 Zob. OECD (2017) 
38 OECD (2015, S.4) 
39 Zob. Tax Justice Network (2021) 
40 Do tych szacunków doszła metodologia stworzona przez naukowców z Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. 
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Międzynarodowe regulacje wymagają, aby firmy wyceniały towary i usługi tak, jakby sprzedawały je na 
otwartym rynku i jakby nie sprzedawały ich pomiędzy spółkami zależnymi. Ma to zapewnić, że będą one 
odpowiednio opodatkowane. Zasada ta nazywana jest "zasadą ceny rynkowej", tj. towary i usługi 
powinny być sprzedawane "na warunkach rynkowych".41  Istnieją uzasadnione powody, dla których ceny 
transferowe istnieją, na przykład jeśli firma ma spółkę zależną we Francji, która produkuje ocet i jedną w 
Irlandii, która go butelkuje, to istnieją powody, dla których chcesz mieć możliwość sprzedaży pomiędzy 

różnymi spółkami zależnymi. Jednakże, gdy nie odbywa się to z zastosowaniem zasady ceny rynkowej i 
zamiast tego zmniejsza deklarowane zyski firmy, a tym samym dochód do opodatkowania, nazywa się to 
błędną wyceną transferową. Mówiąc prościej, sprzedają one zasób lub przedmiot spółce zależnej po cenie 
innej niż rynkowa, aby wykazać niższe zyski i tym samym zapłacić niższy podatek.  
 

Posłużmy się przykładem. Wyobraźmy sobie, że siedziba firmy znajduje się w kraju A, gdzie stawka 
podatku od osób prawnych wynosi 35% (od zysków przed opodatkowaniem). Może ona założyć spółkę 
zależną w kraju B, w którym obowiązuje niższa stawka podatkowa, na przykład 5%. Przedsiębiorstwo może 
następnie powiedzieć krajowi A, że jego zysk przed opodatkowaniem jest niższy, niż sądzi kraj A, ponieważ 
w rzeczywistości musi zapłacić spółce zależnej za korzystanie z własności intelektualnej (IP). Na przykład, 
z 1 mln USD zysku przed opodatkowaniem, firma może wysłać 800 000 USD do spółki zależnej w ramach 
opłat licencyjnych, drastycznie zmniejszając kwotę zysku, od której może być naliczony wyższy (35%) 
podatek od osób prawnych; 200 000 USD zamiast 1 mln USD. Przenosząc zysk przed opodatkowaniem za 
granicę do jurysdykcji o niższej stawce podatkowej poprzez spółkę zależną IP, firma płaci znacznie mniejszy 

podatek niż gdyby nie miała możliwości tworzenia spółek zależnych offshore w jurysdykcjach o niższej 
stawce podatkowej. 

  

W przypadku dóbr materialnych (w przeciwieństwie do własności intelektualnej) monitorowanie i 
regulowanie cen transferowych jest bardzo możliwe. Co jednak dzieje się w przypadku, gdy przedmiot 
(przedmioty) będący przedmiotem obrotu między spółkami zależnymi nie ma łatwego porównania na 
rynku, a zatem nie można dokładnie określić jego ceny? Na przykład, jak można określić wartość logo? 
Można z całą mocą argumentować, że duża część wartości Apple pochodzi z jego reputacji, więc nie ma 
sensu porównywać wartości IP Apple z wartością zupełnie nowej firmy, która nie ma społecznej reputacji. 
Pojawia się więc pytanie, za jaką cenę Apple powinno sprzedawać swoje IP spółkom zależnym Apple? 
Pytanie to staje się coraz bardziej istotne w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie, jednak zasady 
monitorowania i regulacji cen transferowych w zakresie własności intelektualnej nie nadążają za 

 
41 Artykuł OECD, który odnosi się do tej zasady, brzmi następująco: 
Artykuł 9 Modelu Traktatu OECD stanowi:  
"Jeżeli A) przedsiębiorstwo umawiającego się państwa uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, 
kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, lub B) te same osoby uczestniczą 
bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa umawiającego się państwa i 
przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa,  I w każdym przypadku, gdy między tymi dwoma 
przedsiębiorstwami zostaną ustalone lub narzucone warunki dotyczące ich stosunków handlowych lub finansowych, 
które różnią się od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas wszelkie zyski, 
które bez tych warunków przypadłyby jednemu z przedsiębiorstw, lecz z powodu tych warunków nie zostałyby w ten 
sposób osiągnięte, mogą być włączone do zysków tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane." 



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

17 

 

globalnym rozwojem technologicznym. Ponieważ w przypadku wielu takich transferów nie istnieją 
porównywalne transakcje rynkowe, które pozwoliłyby na dokładne określenie ceny, KTN będą 
prawdopodobnie nadal mogły manipulować systemem dla celów podatkowych42 , dopóki nie powstanie 

system dokładnego określania cen rynkowych w zakresie IP. 
  

Ofiarami niewłaściwej wyceny handlowej są często kraje biedniejsze, w których organy skarbowe są często 
niedofinansowane i nie są w stanie monitorować ani udowodnić tego, co się dzieje. Raport Mbekiego 

ujawnił, że kraje afrykańskie tracą ponad 50 miliardów dolarów rocznie z powodu nielegalnych 
przepływów finansowych (IFF), a błędne ceny transferowe są tego istotną przyczyną. Według badań 
przeprowadzonych przez Action Aid, 20 krajów rozwijających się może stracić aż 2,8 mld dolarów 
wpływów podatkowych od Facebooka, Alphabet Inc (spółki matki Google) i Microsoftu z powodu 
globalnych zasad podatkowych. Jest to niesprawiedliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak kraje rozwijające 
się oferują firmom technologicznym nowe rynki, zwiększoną rozpoznawalność marki na świecie i miliardy 
danych nowych użytkowników, co przekłada się na stały wzrost przychodów. 
  

Jak na ironię, niektóre z metod, które kraje podejmują, aby odzyskać utracone dochody podatkowe, w 

rzeczywistości wpływają na korzystanie z aplikacji takich jak Facebook. W 2018 r. rządy Ugandy, Zambii i 
Beninu ogłosiły lub nałożyły nowe podatki na klientów mobilnego internetu za korzystanie z niektórych 
aplikacji43 . Podatki te (które są również wysiłkiem w celu ochrony krajowych branż telekomunikacyjnych), 
są częściowo wynikiem zmniejszonej bazy podatkowej ze względu na działalność podmiotów 
korporacyjnych. 

Ramy prawne dotyczące tajemnic 

Wpływ błędnej wyceny transferów jest spotęgowany przez globalną tajemnicę i brak przejrzystości w 
sprawozdawczości finansowej. Jurysdykcje zapewniające tajemnicę, znane bardziej jako raje podatkowe, 
ułatwiają ukrycie udziałów i transakcji finansowych. Pozwalają one spółkom i bogatym osobom fizycznym 
na ukrywanie aktywów i tym samym unikanie płacenia podatków. Odmowa dzielenia się informacjami o 
tych udziałach z innymi krajami sprawia, że inne kraje nie mogą się dowiedzieć, czy ich rezydenci lub firmy, 
które działają na ich wybrzeżu, posiadają więcej aktywów niż deklarują. W 2015 r. blisko 40% zysków KTN 
osiągniętych poza krajem, w którym znajduje się ich spółka macierzysta, zostało przeniesionych do rajów 
podatkowych. 

Agresywne planowanie podatkowe 

Po czterech dekadach globalizacji gospodarczej, w ramach której spółkom coraz łatwiej jest prowadzić 
działalność transgraniczną, oczywiste jest, że wiele z tych spółek przyjęło tak zwaną "agresywną politykę 
podatkową" w celu uniknięcia płacenia podatków. Umożliwiło im to obniżenie efektywnej stawki 

podatkowej do jurysdykcji o bardzo niskich stawkach, a czasem o stawce 0%. Przedsiębiorstwa te mogą 

 
42 Avi-Yonah (1995, as cited in van Apeldoorn, 2016). 
43 Uganda od tego czasu uchyliła podatek (2021), a podatek w Beninie został cofnięty wkrótce po jego 
wprowadzeniu z powodu powszechnych protestów. 
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przenosić swoją działalność, ale obywatele krajów, które pozbawiają podatków, nie mogą się 
przemieszczać i są obciążani podatkami konsumpcyjnymi w celu wypełnienia "luki podatkowej".44 

ż ć

Zasady leżące u podstaw rozwiązań 

W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany pod względem gospodarczym, pojawiły się 
pewne zasady wyjaśniające fiskalne relacje korporacji z państwami narodowymi, które stały się inspiracją 
dla propozycji politycznych mających na celu poprawę sytuacji. Zasada lojalności ekonomicznej45 

"wymaga, aby każdy, kto uzyskuje znaczące korzyści ze wspólnoty ekonomicznej, płacił podatek na rzecz 
tej wspólnoty"46. Dietsch nazywa tę zasadę "zasadą członkostwa", ponieważ określa ona, w którym kraju 
lub krajach jednostka lub korporacja podlega opodatkowaniu i tym samym jest "członkiem". Zasada 
członkostwa stwierdza, że "osoby fizyczne i firmy powinny być postrzegane jako członkowie [i płacić 
podatek] w tych krajach, w których korzystają z usług publicznych i infrastruktury"47 .  Zasada lojalności 
ekonomicznej, jeśli jest logicznie przestrzegana, powinna wykluczać konkurencję podatkową, ponieważ 
KTN nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w kraju o wysokich podatkach, przenosząc 
jednocześnie zyski do jurysdykcji o niskich lub zerowych podatkach lub do "rajów podatkowych". 

Jednakże, jak widzieliśmy, nie zawsze tak się dzieje z powodu niedopasowania i luk w systemach 

podatkowych poszczególnych krajów. 

 

Drugą zasadą jest zasada narodowej dzierżawy48. Ponieważ z pozycji internacjonalistycznej państwa są 
uprawnione do kontrolowanych przez siebie produktywnych czynników ekonomicznych, takich jak kapitał, 
zasoby naturalne i technologiczne, są one również uprawnione do czerpania korzyści z produktywnego 
wykorzystania tych czynników. Mogą to robić poprzez pobieranie czynszu, innymi słowy poprzez 
opodatkowanie jednostek i KTN, które tworzą wartość poprzez produktywne wykorzystanie czynników 
ekonomicznych na ich terytorium. Zgodnie z tą logiką, przerzucanie zysków, na przykład poprzez błędną 
wycenę transferu, uniemożliwia państwom opodatkowanie wartości ekonomicznej pochodzącej z 
zasobów, do których są uprawnione. 

Wreszcie istnieje zasada, która mówi, że podatki powinny być płacone tam, gdzie powstaje wartość. Nie 

wystarczy jednak powiedzieć, że działalność jest opodatkowana tam, gdzie powstaje wartość dodana. Ze 

względu na charakter globalnych łańcuchów wartości, rozkład wartości dodanej w GVC jest niekorzystny 
dla krajów o niskich dochodach, ponieważ jeśli KTN są opodatkowane tam, gdzie tworzą wartość, będą 
one w większości opodatkowane w krajach OECD o wysokich dochodach, gdzie odbywa się produkcja, a 

 
44 Podcast OECD (2021) 

45 OECD (2013, s. 8). 
46 Pinto (2003, s. 196), w van Apeldoorn (2016) 
47 Dietsch (2015, s. 82,83) 
48 Musgrave & Musgrave (1972, s. 73) w van Apeldoorn (2016) 
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nie sprzedaż. Kraje o niskich dochodach, generalnie prowadzące działalność gospodarczą o niskiej wartości 
dodanej, otrzymują wtedy tylko niewielką część podstawy opodatkowania, jeżeli w ogóle ją otrzymują, 
podczas gdy kraje OECD o wysokich dochodach, generalnie prowadzące działalność gospodarczą o 
wysokiej wartości dodanej, otrzymują dużą część podstawy opodatkowania49 . 

ą
Trzy kluczowe rozwiązania problemu unikania płacenia podatków na świecie to "ABC": Automatyczna 

Wymiana Informacji (ang. Automatic Exchange of Information), Własność Beneficjalna (ang. Beneficial 

Ownership) i Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania Osób Prawnych (ang. Common 

Consolidated Corporate Tax Base). 

Automatyczna wymiana informacji (AEI) 

Automatyczna wymiana informacji (ang. Automatic Exchange of Information, AEI) jest metodą wymiany 
danych, która uniemożliwia zarówno korporacjom, jak i osobom fizycznym korzystanie z rachunków 
bankowych prowadzonych za granicą w celu ukrycia prawdziwej wartości ich majątku. Ukrywając zakres 
swojego bogactwa, płacą mniejsze podatki w kraju. Dzięki AEI, kraj A pobierze wszystkie informacje, jakie 
posiada o osobie A i korporacji A, a jeśli są one normalnie rezydentami, tj. mieszkają lub mają siedzibę w 
kraju B, wówczas kraj A automatycznie wymieni informacje o ich udziałach finansowych z krajem B.  

  

Celem AEI jest zwiększenie przejrzystości podatkowej. Jednak wiele rozwiązań próbuje to osiągnąć, więc 
AEI nie jest pod tym względem wyjątkowy. Kluczowym elementem AEI jest jednak jej automatyzm; po 

wprowadzeniu do systemu, informacje są wymieniane z krajem "macierzystym" automatycznie. Oznacza 

to, że organy podatkowe są natychmiast ostrzegane o udziałach finansowych (indywidualnych lub 
korporacyjnych) rezydentów w innych krajach i nie muszą angażować się w długie i czasami kosztowne 
negocjacje z innymi krajami w sprawie udostępnienia informacji finansowych. 
  

Obecnie blisko 100 krajów automatycznie wymienia ze sobą informacje. Udostępniane informacje 
obejmują ponad 84 miliony kont zawierających łącznie 11 bilionów dolarów. Niestety nie obejmuje to 

wszystkich krajów. Taki stan rzeczy oznacza, że pieniądze wciąż płyną do tajnych jurysdykcji, które nadal 
zatajają informacje o holdingach finansowych w swoim kraju. Raport "The Price of Offshore, Revisited" 
przyjrzał się 139 krajom o niskich i średnich dochodach, aby znaleźć szczegóły dotyczące ich 
nieraportowanych przepływów kapitałowych. Stwierdzono, że około jedna trzecia aktywów finansowych 
offshore może być przypisana do tak zwanych krajów "rozwijających się", krajów globalnego Południa. 
Przejrzystość podatkowa jest zatem tylko tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo.  
 

Co ciekawe, kraje, które są postrzegane jako dłużnicy, są w rzeczywistości wierzycielami, jeśli weźmie się 
pod uwagę ucieczkę kapitału i przepływy podatkowe. Nigeria jest klasyfikowana jako kraj "dłużnik", 

 
49 van Apeldoorn (2016) 
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ponieważ w sumie jest winna reszcie świata więcej pieniędzy niż reszta świata jest winna Nigerii. Jednakże, 
kiedy analizuje się odpływ kapitału z Nigerii, okazuje się, że jest ona w rzeczywistości wierzycielem netto!  
 

Co więcej, brak pełnej AEI zwiększa ucieczkę kapitału. W raporcie "Capital Flight from Sub-Saharan African 

Countries, 1970 - 2010" stwierdzono, że 33 kraje Afryki Subsaharyjskiej objęte tym raportem straciły 
łącznie 814 miliardów dolarów dochodu podlegającego opodatkowaniu od 1970 do 2010 roku z powodu 

ucieczki kapitału, przy czym skumulowany zasób kapitału w 2010 roku wynosił 1,06 biliona dolarów. To 
znacznie przekracza ich zobowiązania zewnętrzne w wysokości 189 mld dolarów, co czyni region 
"wierzycielem netto" wobec reszty świata. Pokazuje to, jak kwestie zadłużenia wiążą się z kwestiami 
podatkowymi.  

Globalny Rejestr Aktywów i Właścicieli Rzeczywistych 

Globalny Rejestr Aktywów został przedstawiony jako narzędzie do stworzenia rejestru wszystkich 
międzynarodowych bogactw i aktywów oraz ich rzeczywistych właścicieli. Rzeczywisty właściciel to 
człowiek, który ostatecznie korzysta z zysku osiągniętego dzięki własności firmy lub podmiotu prawnego. 
Prawnym właścicielem firmy może być inna firma („firma-przykrywka”, ang. „shell” company), może to 
być księgowy lub ktoś zupełnie inny. Ten prawny właściciel zazwyczaj musi być zarejestrowany, jednak 
rzeczywisty właściciel zazwyczaj nie musi być zarejestrowany. Często zdarza się, że właściciel prawny może 
nawet nie wiedzieć, kim jest właściciel rzeczywisty! Globalizacja finansowa uczyniła ten proces 
nieprzejrzystym, ponieważ jedna firma może mieć inną firmę jako swojego prawnego właściciela, a ta 
firma może mieć jeszcze inną firmę jako swojego prawnego właściciela, i tak dalej, ukrywając 
rzeczywistego właściciela(ów) poprzez długi i złożony łańcuch własności prawnej. To sprawia, że bardzo 
trudno jest śledzić i opodatkować zyski, i zapewnić, że żadne przepisy nie są łamane w całym łańcuchu. 
 

Istotą rzeczywistej własności jest to, że rzeczywisty właściciel musi być człowiekiem. Wymagając, aby 
właściciele faktyczni byli zarejestrowani tak samo jak właściciele prawni, przepisy dotyczące rejestracji 
własności faktycznej zapewniają, że najbogatsi są trzymani na tym samym poziomie przejrzystości i 
odpowiedzialności, co wszyscy inni. Jednakże, ze względu na naturę globalnego kapitalizmu i zdolność 
kapitału do swobodnego przemieszczania się przez granice, nie będzie to działać dla wszystkich, chyba że 
wszystkie kraje będą rejestrować rzeczywistych właścicieli. Dopóki to nie nastąpi, zyski będą nadal mogły 
być przenoszone do miejsc najbardziej sprzyjających płaceniu niskich podatków lub ich braku przez tych, 
którzy chcą ukryć swoją tożsamość przed rządami prawa na całym świecie. Aby to rozwiązanie było 
skuteczne, rządy muszą obniżyć próg z posiadania 25 procent udziałów do posiadania co najmniej jednego 
udziału w spółce, tak aby prawdziwi faktyczni właściciele nie mogli uniknąć zakwalifikowania ich jako 
faktycznych właścicieli. 
 

Większość krajów posiada już krajowe rejestry, jednak same w sobie nie są one w stanie uwzględnić 
majątku przechowywanego za granicą. Zapewniając publiczne i scentralizowane globalne źródło 
informacji o tym, kto jest właścicielem czego i gdzie, rejestr umożliwiłby rejestrowanie, mierzenie i 

zrozumienie podziału światowego bogactwa. Zwiększyłoby to przejrzystość i dało organom regulacyjnym 
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uprawnienia do opracowania skutecznej polityki podatkowej w celu ograniczenia wykorzystywania 

jurysdykcji zapewniających tajemnicę. 

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 

Istnieją dwa sposoby podejścia do opodatkowania spółki, która prowadzi działalność na terenie wielu 
państw, a jej spółki zależne podlegają spółce dominującej. Pierwsza metoda polega na zastosowaniu 

"zasady ceny rynkowej".  

 

Drugim jest posiadanie "wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych", tj. jednego 

zestawu zasad obliczania zysków przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu.  
UE jest w trakcie opracowywania jednego z nich. Dzięki unijnej wspólnej skonsolidowanej podstawie 

opodatkowania osób prawnych przedsiębiorstwa transgraniczne musiałyby przestrzegać tylko jednego 
systemu obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu, a nie wielu różnych krajowych zbiorów 
przepisów. Celem CCCTB jest zastosowanie uniwersalnego kodu podatkowego dla wszystkich KTN 

działających na terenie UE i zarabiających ponad 750 mln euro. Przedsiębiorstwa zarabiające powyżej tego 
progu będą składać jedną deklarację podatkową dla całej swojej działalności korporacyjnej w UE. UE 
twierdzi, że CCCTB będzie zawierać solidne środki zapobiegające unikaniu opodatkowania, aby zapobiec 
BEPS do krajów spoza UE. Jeśli tak, to wyeliminuje to niedopasowania między systemami krajowymi, które 
są wykorzystywane przez osoby chcące uniknąć płacenia podatków. 

Jednolite opodatkowanie 

Podobna metoda alokacji zysków przed opodatkowaniem nosi nazwę "opodatkowania jednolitego" i 
sugeruje, że rządy traktują KTN jako jedną grupę składającą się ze wszystkich jej lokalnych spółek 
zależnych. Zamiast traktować każdą spółkę zależną jako indywidualny podmiot oddzielony od globalnego 
łańcucha, co jak widać w przykładzie cen transferowych, pozwala spółce na przypisanie części swoich 
zysków spółce zależnej offshore w jurysdykcji o niższej stawce podatkowej.  
 

W przypadku jednolitego opodatkowania określa się kraje, w których odbywa się sprzedaż, a nie tylko 

miejsce produkcji lub siedzibę przedsiębiorstwa. Zyski przed opodatkowaniem, które wielonarodowa 

korporacja deklaruje jako cała grupa, są następnie rozdzielane na każdy kraj, w którym działa, w oparciu 
o to, jaka część jej rzeczywistej działalności gospodarczej miała miejsce w danym kraju. Formuła podziału 
uwzględnia, gdzie odbywa się sprzedaż, gdzie są pracownicy i gdzie znajdują się fizyczne aktywa. Zysk 
przed opodatkowaniem jest następnie dzielony na trzy części pomiędzy te trzy kategorie. Zysk ten jest 
następnie opodatkowany w poszczególnych krajach odpowiednio do procentu całkowitej sprzedaży, który 

przypada na dany kraj50. Ten sam proces ma miejsce przy podziale zysku przed opodatkowaniem 

przypisanego do "pracowników" i "aktywów". Przy jednolitym opodatkowaniu, kraje mają możliwość 

 
50 Na przykład, jeśli zysk firmy przed opodatkowaniem wynosi 1 milion dolarów, to jedna trzecia z tego zostanie 

przeznaczona na "tam gdzie odbywa się sprzedaż; sprzedaż". Jest to kwota 333 tys. dolarów. Jeśli kraj A ma 30% 
sprzedaży, to opodatkuje 30% z 333 000 $. Jeśli kraj B ma 60%, to opodatkuje 60% z 333.000$, a kraj C weźmie 10% 
z 333.000$. 
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ustalania ulg i kredytów podatkowych, jak również stawki podatkowej i mają pełną przejrzystość co do 
zysków, jakie osiąga firma i w jakich krajach ta działalność zarobkowa jest wspierana. Wszystko to znacznie 
zwiększa krajową władzę nad pobieraniem podatków. 
 

Propozycja społeczeństwa obywatelskiego: Organ ONZ do spraw globalnych regulacji podatkowych 

Obecny globalny system podatkowy, na który składa się skomplikowana sieć dwustronnych umów 
handlowych oraz różne regulacje w poszczególnych regionach i krajach, skutkuje niespójnymi politykami 
na całym świecie, co prowadzi do powstawania rozbieżności w polityce, które mogą być wykorzystywane 
przez osoby chcące uniknąć płacenia podatków. W świecie globalizacji i mobilności kapitału nie istnieje 
żaden organ międzynarodowy, którego zadaniem byłoby zapewnienie sprawiedliwego stosowania 

przepisów podatkowych, co sprawia, że uregulowanie tej dziedziny stanowi poważne wyzwanie. Globalny 
problem wymaga globalnego rozwiązania. Dlatego też Grupa 77 (G77), reprezentująca ponad 130 krajów 
rozwijających się, wielokrotnie proponowała utworzenie międzyrządowego organu podatkowego pod 
auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w celu zlikwidowania luk w światowym systemie 
podatkowym. 

  

Dlaczego ONZ?51 ONZ jest jedyną globalną instytucją, w której wszystkie rządy uczestniczą jak równy z 
równym, i dlatego jest dobrym forum do poszukiwania globalnego zobowiązania do działania. Z tego 
powodu jest to jedyny organ, który może w sposób uzasadniony twierdzić, że jest w stanie stworzyć równe 
szanse. Aby tak się stało, wszystkie kraje muszą mieć poczucie, że jeśli zmienią swoją politykę podatkową, 
nie będzie to miało na nie negatywnego wpływu na korzyść innego kraju. W przeciwnym razie przyczyni 
się to do wahań wynikających z postrzeganej niekorzystnej sytuacji "pierwszego podmiotu", w której 

bardziej rygorystyczna polityka podatkowa może po prostu spowodować, że przedsiębiorstwa i bogate 
osoby fizyczne zarejestrują się w innych jurysdykcjach. 
  

Organ podatkowy ONZ umożliwiłby również silniejszą współpracę między administracjami podatkowymi, 
ułatwiając zwiększenie przejrzystości poprzez AEI. Prawdopodobnie spowodowałoby to również, że rządy 
musiałyby w mniejszym stopniu polegać na działaniach jednostronnych. Przyczyniłoby się to również do 
stworzenia lepszego globalnego środowiska dla przedsiębiorstw ze względu na wzrost pewności w 
zakresie polityki na całym świecie, zmniejszenie postrzeganego ryzyka i zwiększenie inwestycji. Co 
najważniejsze, prawdopodobnie przyspieszyłoby to również koniec wyścigu do dna, ponieważ rządy nie 
miałyby już powodu obawiać się ucieczki kapitału z powodu istnienia w innych miejscach jurysdykcji o 
niższych podatkach lub bardziej korzystnej polityce podatkowej. Dodatkowo, globalnie skoordynowany 

system regulacji podatkowych prawdopodobnie spotka się z większym poparciem ze strony rządów, 
ponieważ, jak wspomniano wcześniej, wszystkie rządy są równe w ONZ, więc jest mało prawdopodobne, 

że rząd będzie wahał się przed przyjęciem polityki, ponieważ jest postrzegany jako stworzony bez udziału 
tego rządu. Co więcej, gdyby najbiedniejsze kraje świata były w stanie skutecznie uczestniczyć w rozwoju 

 
51 Zob. Eurodad; Koalicja na rzecz przejrzystości finansowej (2019) 
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globalnych zasad i standardów podatkowych, byłyby w stanie zapewnić, że globalny system działa również 
dla ich krajów. 

  

Negocjacje dotyczące globalnych przepisów podatkowych mają wpływ na obywateli całego świata, a w 
przypadku obywateli krajów rozwijających się dzieje się to nieproporcjonalnie. Dlatego też wiele osób 
sugeruje, że negocjacje powinny odbywać się na neutralnym forum, gdzie wszystkie kraje mają równe 
szanse, w przeciwieństwie do OECD, gdzie niektóre kraje są członkami, a inne nie. Co więcej, organizacje 
pozarządowe sugerują, że wszystkie kraje powinny mieć możliwość uczestniczenia w tworzeniu agendy, a 
nie tylko członkowie OECD i kraje G7.  
  



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

24 

 

2011. Tax Justice Advocacy Toolkit. [online] Action Aid. Dostępny w: 
<https://actionaid.org/sites/default/files/tax_justice_advocacy_toolkit.pdf> [dostęp 5 sierpnia 
2021]. 

2013. Deklaracja przywódców G20. Petersburg [online]. Dostępny w: 
<http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html> [dostęp 5 sierpnia 2021]. 

2021. Członkowie OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. [ebook] Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju. Dostępny w: <https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-

composition.pdf> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Acciari, P., Bratta, B. & Santomartino, V., 2021. New patterns of profit shifting emerge from country-by-

country data | VOX, CEPR Policy Portal. Voxeu.org [online]. Dostępny na stronie: 
<https://voxeu.org/article/new-patterns-profit-shifting-emerge-country-country-data> [Dostęp 5 
sierpnia 2021]. 

Alt, J., 2019. Etyka III: Sprawiedliwość podatkowa a bardziej sprawiedliwe opodatkowanie. [Online] 

Dostępny w: <https://www.taxjustice-and-

poverty.org/fileadmin/Dateien/Taxjustice_and_Poverty/Ethics_and_Religion/General/03_Justice_o

f_Taxation.pdf> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Bird, R.M. & Zolt, E.M. 2005, "Redistribution via taxation: the limited role of the personal income tax in 

developing countries", UCLA law review, vol. 52, nr 6, s. 1627. 

Bosco, L. & Mittone, L., 1997. Tax Evasion & Moral Constraints: some Experimental Evidence. Kyklos, 50(3), 

pp.297-324. 

Chen, J., 2021. Supply-Side Theory (teoria podaży). Investopedia.com [online]. Dostępny w: 
<https://www.investopedia.com/terms/s/supply-sidetheory.asp> [dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Christian Aid, 2008. Death & taxes: the true toll of tax dodging. [Online] Available at: 

<https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/death-and-taxes-true-toll-tax-dodging> 

[Accessed 5 August 2021]. 

Cobham, A., 2007. Konsensus podatkowy zawiódł! Zalecenia dla decydentów i donatorów, badaczy i 
społeczeństwa obywatelskiego. [online] The Oxford Council on Good Governance. Dostępny w: 
<https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Cobham_Tax_Consensus_Failed_08.pdf> [dostęp 5 
sierpnia 2021]. 

Dietsch, P., 2015. Catching capital. New York: Oxford University Press. 

Eurodad; Koalicja na rzecz przejrzystości finansowej, 2019. Międzyrządowa komisja podatkowa ONZ - why 

we need it & how we can get it. [Online] Available at: 

<https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/eurodad/pages/529/attachments/original/1590691263/



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

25 

 

An_intergovernmental_UN_tax_commission_%E2%80%93_why_we_need_it_and_how_we_can_g

et_it.pdf?1590691263> [Accessed 5 August 2021]. 

Frey, B. & Torgler, B., 2006. Tax Morale & Conditional Cooperation. SSRN Electronic Journal,. 

Investopedia. 2021. Understanding Taxes. [Online] Available at: 

<https://www.investopedia.com/terms/t/taxes.asp> [Accessed 5 August 2021]. 

Marshall, J., 2009. Jeden rozmiar dla wszystkich? Polityka podatkowa MFW w Afryce Subsaharyjskiej. 

[online] Christian Aid. Dostępny w: <https://www.christianaid.ie/sites/default/files/2017-08/one-

size-fits-all-imf-tax-africa-april-2009_0.pdf> [dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Mansour, M., 2020. 427 mld dolarów tracone co roku na rzecz rajów podatkowych: przełomowe badanie 
ujawnia straty krajów & najgorszych przestępców - Tax Justice Network. Tax Justice Network [online]. 

Dostępny w: <https://taxjustice.net/2020/11/20/427bn-lost-to-tax-havens-every-year-landmark-

study-reveals-countries-losses-and-worst-offenders/> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Nguegan, F., 2021. African Civil Society Organizations Call for Rejection of G7 Global Tax Deal - Tax Justice 

Network Africa. Tax Justice Network Africa [online]. Dostępny w: 
<https://taxjusticeafrica.net/african-civil-society-organizations-call-for-rejection-of-g7-global-tax-

deal/> [dostęp 5 sierpnia 2021]. 

OECD (2013), Addressing Base Erosion & Profit Shifting, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264192744-en. 

Podcasty OECD, 2021. Globalna umowa w sprawie podatku cyfrowego: Wielostronne rozwiązanie, aby 

położyć kres unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa. [Podcast] Dostępny na stronie: 
<https://soundcloud.com/oecd/global-tax-deal> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Oecd.org. 1960. Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD. [Online] Dostępny 
na stronie: <https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-

operationanddevelopment.htm> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 1998. Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 2017 r. BACKGROUND BRIEF: Inclusive Framework on 

BEPS. [Online] Dostępne na stronie: <https://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-

framework-for-beps-implementation.pdf> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 2021 r. OECD/G20 Base Erosion & Profit Shifting Project 

Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. [Online] Dostępny na 
stronie: <https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-

the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

26 

 

Pisani, B., 2018. Stock buybacks hit a record $1.1 trillion, & the year's not over. [online] CNBC.com. 

Dostępny w: <https://www.cnbc.com/2018/12/18/stock-buybacks-hit-a-record-1point1-trillion-

and-the-years-not-over.html> [Dostęp 5 sierpnia 2021]. 

Ross, M.L. 2004, "Does Taxation Lead to Representation?", British journal of political science, vol. 34, nr 2, 

s. 229-249. 

Shaxson, N., 2015. Tax Justice Research Bulletin 1(5) - Tax Justice Network. [online] Tax Justice Network. 

Dostępny w: <https://taxjustice.net/2015/06/01/tax-justice-research-bulletin-15-2/> [dostęp 5 
sierpnia 2021]. 

Sugin, L. 2004, "Theories of distributive justice & limitations on taxation: what Rawls demands from tax 

systems", Fordham law review, vol. 72, no. 5, pp. 1991. 

Tax Justice Network, 2021. Vulnerability & exposure to illicit financial flows risk in Latin America. [Online] 

Available at: <https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2021/01/Vulnerability-and-

exposure-to-illicit-financial-flows-risk-in-Latin-America-Tax-Justice-Network-Jan-2021.pdf> 

[Accessed 5 August 2021]. 

The Failure of Trickle-Down Economics | Robert Reich. 2017. YouTube [wideo]. 

Thorndike, J. & Ventry, D., 2002. Sprawiedliwość podatkowa. Washington, D.C.: Urban Institute Press. 

Torgler, B. & Schneider, F., 2009. The impact of tax morale & institutional quality on the shadow economy. 

Journal of Economic Psychology, 30(2), pp.228-245. 

Tørsløv, T., Wier, L. & Zucman, G., 2020. The Missing Profits of Nations. [Online] Available at: 

<https://missingprofits.world/> [Accessed 5 August 2021]. 

Unicef.org. 2021. Międzynarodowe ramy praw człowieka. [Online] Dostępne na stronie: 
<https://www.unicef.org/armenia/en/stories/international-human-rights-framework> [Dostęp 5 
sierpnia 2021]. 

van Apeldoorn, L., 2016. BEPS, tax sovereignty & global justice. Critical Review of International Social & 

Political Philosophy, 21(4), pp.478-499. 

 

  



Fresh-up economics 
Partnerstwo strategiczne programu Erasmus+ 
2019-2021 

27 

 

Dalsze zasoby dotyczące sprawiedliwości podatkowej 

Książki ● Wyspy Skarbów autorstwa Nicholasa Shaxsona 

● The Triumph of Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them 

Pay (z Emanuelem Saezem), WW Norton, październik 2019. Symulator 

polityki podatkowej [Tax policy simulator]. [Slides]. [Data & Appendix]. 

● The Hidden Wealth of Nations, University of Chicago Press, 2015. Wydanie 

drugie zaktualizowane i rozszerzone, 2017, Le Seuil. 

Artykuły https://gabriel-zucman.eu/policy-debates/  

Wideo Financial Justice Ireland, "Tax Justice" - szukaj na YouTube 

Podcasty The Tax Cast 

 

Planet Money - Episode 390: Założyliśmy spółkę offshore w raju podatkowym 

 

https://www.npr.org/sections/money/2016/03/16/470722656/episode-390-we-

set-up-an-offshore-company-in-a-tax-haven?t=1628768695927 
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Podatek: Sugerowane działania dla dorosłych uczniów 

 

Przegląd 

Niniejszy dokument stanowi materiał wystarczający do przeprowadzenia krótkiego warsztatu 
wprowadzającego w tematykę podatków dla dorosłych. Każde ćwiczenie może być wykonane 
samodzielnie, ale ćwiczenie 4 wymaga posiadania pewnej wiedzy ze strony uczestników. Wszystkie z nich 

mogą być przeprowadzone w trybie online lub offline. Idealnie byłoby, gdyby uczestnicy przeczytali przed 
warsztatem krótki artykuł o podatkach, ale nie jest to konieczne. 
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Ć 52 

Cel sesji: Wydobycie istniejącej w sali wiedzy, dojście do wspólnego rozumienia podatku, ustalenie 
bazowych podstaw koncepcyjnych, które będą wykorzystywane w nadchodzących działaniach oraz 
poczucie komfortu działania jako grupa. 
 

Cel(e) kształcenia: 
● Poznanie definicji podatku 

 

Wymagany czas: 30 min. 

 

Liczebność grupy: 24 

 

Potrzebne materiały:  
● Stojak na flipcharty / ściana 

● Przygotowany arkusz flipchartu [1] z napisem "co wiemy o podatkach" (aby uniknąć konieczności 
przypominania grupie, jeśli odejdą od tematu) 

● Przygotowany arkusz flipchartu [2] z definicją podatku (zachować w ukryciu do końca zajęć) 
● Pudełko na pytania i komentarze, które mogą być później omówione (jest to ważne, aby 

uczestnicy wiedzieli, że zostali wysłuchani, ale zajęcia nie odbiegają od tematu) 

 

Metodologia: 

1. Wyjaśnij grupie cele edukacyjne tego ćwiczenia. 
2. Poproś grupę na plenum (w kręgu) o podzielenie się wszystkim, co wiedzą o podatkach i zanotuj 

kluczowe słowa na flipcharcie [1]. Aby upewnić się, że kluczowe słowa i pojęcia zostały 
uchwycone, moderator może potrzebować zachęcić uczestników poprzez zadawanie pytań takich 
jak: Dlaczego płacimy podatki? Jak rządy pobierają podatki? Kto płaci podatki? 

3. Po 10 minutach podziel całą grupę na mniejsze grupy po 3 osoby. Jeśli chcesz, możesz to zrobić 
numerując je, aby upewnić się, że przyjaciele są rozdzieleni, a grupa się miesza. 

4. Daj im 5 minut na wymyślenie definicji podatku na podstawie słów, pojęć i pomysłów z flipcharta. 
Daj każdej grupie kartkę A4 i poproś, aby napisali na niej markerem swoją definicję. Powinno to 
być zabawą, a jednocześnie uczestnicy powinni czuć presję czasu. 

5. Po 5 minutach poproś każdą grupę o przyklejenie swojej karty na ścianie (każda karta na tej samej 
ścianie).  

6. Galeria definicji: Daj całej grupie kilka minut na przeczytanie i zastanowienie się nad definicjami 
podanymi przez rówieśników.  

7. Zwołaj 10 minutową dyskusję. Zapytaj grupę: jakie wzorce widzicie? Co jest wspólne dla 
wszystkich definicji? Czy jest coś, z czym zgadzacie się z innych grup? Czy jest coś, z czym się nie 
zgadzacie? 

 
52 Działanie napisane przez Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
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8. Przedstaw tę definicję: "podatek - obowiązkowa składka pobierana od osób fizycznych lub 

prawnych, wnoszona na rzecz władz publicznych w celu uzyskania dochodów, które pomogą 
rządowi pokryć wydatki poniesione w związku z przyznawaniem wspólnych świadczeń 
mieszkańcom państwa" na arkuszu flipchartu [2], który przygotowałeś przed warsztatami. 

9. Poproś grupę o wybranie z definicji kluczowych pojęć. 
a. Pomóż w zrozumieniu pojęć: przymusu; osób, fizycznych i prawnych; dochodów; 

świadczeń powszechnych; mieszkańców państwa.  
b. Powiedz im, że teraz przyjrzysz się głębiej jednemu z elementów tej definicji; przychodom. 

 

Bardziej szczegółowe informacje i wskazówki dla trenerów: 
 

To ćwiczenie powinno przyczynić się do budowania pewności siebie uczestników, ponieważ ułatwia im 
uświadomienie sobie, że wiedzą już wiele na temat podatków i że nie są one tak skomplikowane, jak 
mogłoby się wydawać. Aby to osiągnąć, staraj się nie mówić nikomu, że się myli w tym ćwiczeniu i pozwól, 
by to oni mówili najwięcej. Dodatkowo, aby zwiększyć zaufanie, upewnij się, że każdy ma szansę na 
wniesienie swojego wkładu. W części 4, przejdź się i przypomnij grupie, aby upewnić się, że każdy ma 
szansę wypowiedzieć się przed rozpoczęciem tworzenia definicji. Spróbuj również zachęcić osoby, które 
nie wypowiedziały się w kroku 2, do zabrania głosu w kroku 7, mówiąc delikatnie "może teraz wysłuchajmy 
kogoś, kogo jeszcze nie słyszeliśmy". Upewnij się, że system, którego używasz do zarządzania 
wypowiedziami jest jasny, ponieważ ułatwia to cichym lub nieśmiałym osobom zabranie głosu. Czy 
uczestnicy mogą po prostu krzyczeć, czy powinni podnieść rękę? Bądź jednoznaczny.
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Ć ę 53 

Cel sesji: Uczniowie opierają się na ostatnim etapie poprzedniego ćwiczenia i mają okazję osobiście 
połączyć się z celami, którym służą podatki w ich społeczności. Mają również okazję do nauki na świeżym 
powietrzu. 

 

Cel(e) kształcenia:  
● Zrozumienie głęboko jedno z pojęć dotyczących zasady  „4R podatku” - dochód. 

● Zidentyfikowanie co najmniej 3 usług w swojej społeczności lokalnej, które są świadczone lub 
wspierane przez dochody z podatków. 

● Zidentyfikowanie usługi publicznej, która jest niedostępna w ich społeczności. 
 

Wymagany czas: 1,5 godz. 

 

Liczebność grupy: 24 osób, 8 małych grup po 3 osoby. 
 

Potrzebne materiały: 
● Aparat fotograficzny, jeden na grupę 

● Projektor i ekran, jeśli wykonujemy krok 9 [opcjonalnie] 
 

Metodologia: 

1. Poproś grupę o wymyślenie usługi publicznej, za którą są osobiście wdzięczni w swojej 
społeczności. Im bardziej jest to osobiste, tym lepiej, na przykład: "Czas, w którym moja partnerka 
otrzymała pomoc w bezpiecznym porodzie" lub "Dobra droga dla mnie, aby zawieźć moje towary 
na rynek", lub "Szkoła, w której się kształciłem". 

2. Rozdaj kartki papieru i poproś uczestników, aby napisali słowa "podatek płaci za", a następnie 
tylko jedną usługę publiczną, którą wymienili jako najważniejszą dla nich, np. "Podatek płaci za 
opiekę zdrowotną, aby bliskie mi osoby mogły bezpiecznie urodzić". 

3. Rozdaj każdemu taśmę i poproś o przyklejenie swojej kartki na ścianie wokół sali. 
4. Poproś wszystkich, aby przeszli dookoła sali i przeczytali wypowiedzi innych. 
5. Daj każdemu 3 samoprzylepne karteczki i poproś, aby umieścił swoje 3 karteczki na usługach, 

które znaczą dla niej/niego najwięcej, umieszczając jedną na swojej. 
6. Poproś, aby wrócili do swoich grup po 3 osoby z wcześniejszych zajęć. 
7. Podaj bardzo jasne instrukcje dotyczące kolejnych kroków, łącznie z tym, o której godzinie powinni 

wrócić. Upewnij się, że przynajmniej jedna osoba z każdej grupy ma telefon z aparatem 
fotograficznym i wystarczającą ilością baterii. Jeśli nie, zmień kolejność grup. 

 
53 To ćwiczenie jest zaadaptowane z Action Aid's Tax Justice Reflection Toolkit: 24 participatory tools to learn and 

act on tax injustice (2021) 

https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Tax%20Justice%20Toolkit_English.pdf  
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8. Daj grupom 5 minut na stworzenie planu, na jakie ulice chcą się udać i jakie rodzaje usług 
publicznych chcą znaleźć. Zachęć ich do szerokiego myślenia i spróbuj zauważyć podczas spaceru 
rzeczy, które zwykle mogą być uznane za oczywiste. 

9. [Opcjonalnie] Powiedz grupom, że muszą wysłać wszystkie zdjęcia do moderatora - najłatwiej 

przez WhatsApp, a następnie pobrać je przez WhatsApp Web. Alternatywnie można użyć poczty 
elektronicznej. Trener, podczas gdy grupa jest poza domem, tworzy prezentację powerpoint ze 
zdjęć. Jeśli zdecydujesz się na wykonanie tego kroku, będziesz potrzebować projektora, laptopa i 
złącza. 

10. Grupy wychodzą na zewnątrz, aby zrobić zdjęcia usług publicznych, które są finansowane 
przynajmniej w części z przychodów rządowych.  

11. Zrób krótką przerwę po ich powrocie. 
12. Po powrocie z aktywności moderator organizuje sesję dzielenia się z uczestnikami, pytając ich: 
● Co znalazłeś? 

● Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z poziomu świadczenia usług w tym obszarze i/lub w miejscu 
zamieszkania? Dlaczego/dlaczego nie? 

● Jakich usług brakuje w Twojej okolicy? 

● Które usługi w Twojej okolicy są publiczne, a które prywatne? 

● Co byś zrobił z brakującymi usługami publicznymi? 

 

Bardziej szczegółowe informacje i wskazówki dla trenerów: 
 

Moderator powinien być bardzo wrażliwy na potrzeby związane z dostępnością i ograniczeniami 
ruchowymi uczestników. Upewnij się, że nie stawia nikogo na baczność, pytając całą grupę "czy jest tu 
ktoś, kto ma problemy z poruszaniem się?" lub w podobny sposób. Niektóre niepełnosprawności są 
niewidoczne. Upewnij się, że uczestnicy są świadomi, że to ćwiczenie jest opcjonalne, a dla każdego, kto 
nie chce lub nie jest w stanie wziąć w nim udziału, ułatw im pozostanie z tyłu i przeprowadzenie badań na 
odległość.  
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Ć ę 54 

Cel sesji: Ułatwienie wglądu w globalny charakter opodatkowania oraz w jaki sposób firmy mogą 
wykorzystać niedopasowania i luki w tych przepisach, aby przenieść zyski do jurysdykcji o niskich 
podatkach, a tym samym osiągnąć większe zyski. 
 

Cel(e) nauczania: 

● Zdobycie podstawowej wiedzy na temat rajów podatkowych 

● Zdobycie podstawowej wiedzy na temat (błędnych) cen transferowych 

  

Wymagany czas: 45 min. 

 

Liczebność grupy: 24 

 

Potrzebne materiały: 
● Projektor (przy zajęciach stacjonarnych) 
● Ekran/ściana (przy zajęciach stacjonarnych) 

 

Metodologia: 

1. Wyjaśnij cele dydaktyczne sesji. 
2. Pomyśl, połącz w pary, podziel się: Poproś grupę, aby indywidualnie zastanowiła się, co rozumie 

pod pojęciem "raj podatkowy". Następnie poproś, aby w parach przedyskutowali swoje definicje. 

3. Ułatw dyskusję, uzyskując kilka wypowiedzi od grupy, aby stworzyć wspólne rozumienie tego 
pojęcia. Uzupełnij, jeśli to konieczne. 

4. Podziel się z grupą na przygotowanym wcześniej arkuszu flipchartu następującym cytatem 
Nicholasa Shaxsona: "Aby uciec przed zasadami, które ci się nie podobają, przenosisz swoje 
pieniądze gdzie indziej, za granicę." 

5. Obejrzyj film "Ceny transferowe i raje podatkowe" z grupą 
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/taxes-topic/corporate-

taxation/v/transfer-pricing-and-tax-havens  

 

Wcześniejsze przygotowanie przez trenera: 
 

Prowadzący szkolenie powinien umieć jasno wyjaśnić, czym jest raj podatkowy, a także w prosty sposób 
wyjaśnić, w jaki sposób firmy wykorzystują globalne przepisy podatkowe w celu przesunięcia zysków.  
 

 

 

 
54 Działanie napisane przez Meaghan Carmody, Financial Justice Ireland (2021) 
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55Ceny transferowe pozwalają korporacjom przenosić zyski z jurysdykcji o wysokim podatku do 
jurysdykcji o niskim podatku. W ten sposób korporacja prowadzi handel z różnymi spółkami zależnymi, 
a nie z firmami zewnętrznymi. To sztuczne przesunięcie, gdy dokonywane jest przez międzynarodowe 
korporacje, które wytwarzają do 80% światowego handlu, skutkuje niższymi podatkami.  

Taka polityka cen transferowych spowodowała, że Senat Stanów Zjednoczonych przeprowadził 
dochodzenie w sprawie Apple Inc. Senat ustalił, że podmiot Apple w Irlandii otrzymał 74 miliardy 
dolarów globalnych wpływów w latach 2009-2012, od których Apple zapłacił Irlandii podatek w 
wysokości mniej niż 2%. Inny podmiot otrzymał 30 miliardów dolarów i nie zapłacił nic. Komisja 
Europejska stwierdziła, że Irlandia dała Apple nienależne korzyści podatkowe i musi odzyskać 13 
miliardów euro niezapłaconych podatków.678 

Irlandia odwołała się od tej decyzji i wygrała sprawę. 
 

Przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą manipulować cenami transferowymi transakcji pomiędzy tymi 
filiami/spółkami zależnymi, aby przenieść zyski z jurysdykcji o wysokim do niskiego opodatkowaniu. Na 
przykład jednostka zależna przedsiębiorstwa może posiadać patent w kraju o niskich podatkach i 

pobierać wygórowane opłaty licencyjne za markę od jednostek zależnych w krajach o wysokich 
podatkach, maksymalizując w ten sposób zyski w jurysdykcji o niskich podatkach. Teoretycznie ceny 
transferowe mają odzwierciedlać ceny rynkowe, które przeważałyby w transakcjach pomiędzy dwoma 
niepowiązanymi stronami. Jednak takich cen często nie da się łatwo ustalić: spróbuj wycenić unikalny 
widget do silnika odrzutowego, który nie jest sprzedawany na wolnym rynku, lub patent na lek. W 

praktyce wartość jest często taka, jaką podają księgowi firmy.56 

 

 

 
55 https://www.investopedia.com/ask/answers/060316/why-ireland-sometimes-referred-tax-haven.asp  
56 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm  

https://www.investopedia.com/terms/t/transfer-pricing.asp
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
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Ć ą 57 

Cel sesji: Wykorzystując pary "Przeczytaj i wyjaśnij", uczniowie stają się ekspertami w dziedzinie rajów 
podatkowych i błędnych wycen transferowych oraz wyjaśniają partnerowi, czego się nauczyli 
 

Cel(e) kształcenia: 
● Poznanie pojęcia raje podatkowe 

● Poznanie pojęcia niewłaściwe wycenianie transferów 

 

Wymagany czas: 45 min. 

 

Liczebność grupy: 24 

  

Materiały:  
● Arkusz raju podatkowgo x liczba par w połowie grupy 

● Przekazanie arkusza niewłaściwej wyceny x liczba par w połowie grupy 

 

Metodologia: 

1. Wyjaśnij cele dydaktyczne zajęć. 
2. Zacznij od wyjaśnienia, że istnieje wiele sposobów, dzięki którym firmy mogą unikać płacenia 

podatków. W rzeczywistości, płacenie jak najmniejszych podatków, bez względu na konsekwencje 
społeczne, stało się dla wielu akceptowalnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej. 
W ramach tego ćwiczenia uczestnicy przeanalizują niektóre praktyki i systemy, które umożliwiają 
unikanie płacenia podatków, takie jak błędne wyceny handlowe i raje podatkowe. Niektóre z nich 
są nielegalne, inne są technicznie legalne, ale wymagają wykorzystania "luk".  

3. Podziel całą grupę na dwie mniejsze i nazwij jedną połowę A i jedną B. 
4. Powiedz każdej grupie, aby dobrała się w pary. Daj każdej parze w A "Raje podatkowe" poniżej i 

w B "niewłaściwe wycenianie transferów". 
5. Na początek każda osoba w parze czyta w ciszy cały tekst, aby zrozumieć jego sedno. Daj na to 

wystarczająco dużo czasu. 

6. Następnie na zmianę czytają i ustnie podsumowują każdy akapit. Oboje czytają pierwszy akapit. 
Następnie jedna osoba podsumowuje go (nie patrząc na tekst), podczas gdy druga sprawdza 
poprawność akapitu i oferuje podpowiedzi, jeśli coś zostało pominięte. Osoba sprawdzająca 
powinna trzymać arkusz. 

7. Następnie czytają kolejny akapit i zmieniają się rolami, aż do ukończenia całego tekstu.  
8. Zrób krótką przerwę, a następnie powtórz proces dla drugiego arkusza, przy czym grupa A i grupa 

B zamieniają się arkuszami.

 
57 Działanie zaadaptowane z materiałów Financial Justice Ireland "From Grassroots to Government". 
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Raje podatkowe - czyli w czym tkwi problem? 

Podatki są podstawą dobrego rządu i kluczem do bogactwa lub ubóstwa narodów. Jednak wiele miejsc 
pozwala wielkim firmom i bogatym osobom uciec od odpowiedzialności związanej z płaceniem 
uczciwych podatków.  

 

Raje podatkowe oferują nie tylko niskie lub zerowe podatki, ale coś szerszego. To, co robią, to 
zapewnienie osobom lub podmiotom ułatwień w obchodzeniu zasad, praw i przepisów innych 
jurysdykcji, wykorzystując tajemnicę jako swoje podstawowe narzędzie.  
 

System offshore jest ślepym zaułkiem w międzynarodowej ekonomii - co pomaga wyjaśnić, dlaczego tak 
niewiele osób obudziło się na skandal związany z rajami podatkowymi.  A przecież raje podatkowe są 
jedną ze struktur, które umożliwiają rabowanie miliardów dolarów z biedniejszych krajów.  

 

Jak duży jest problem i jaka jest jego natura? 

Aktywa przechowywane w rajach podatkowych, poza zasięgiem skutecznego opodatkowania, stanowią 
około jednej trzeciej wszystkich aktywów światowych. Ponad połowa całego światowego handlu 

przechodzi przez raje podatkowe. Kwota pieniędzy utraconych przez kraje rozwijające się z powodu 
rajów podatkowych jest znacznie większa niż roczne przepływy pomocy.  
 

Wykorzystywanie tajemnicy i luk podatkowych w celu uniknięcia podatku nie zdarza się tylko na 
wyspach i w małych państwach. Największe centra finansowe, takie jak Londyn i Nowy Jork, oraz kraje 
takie jak Szwajcaria i Singapur, oferują tajemnicę i inne specjalne korzyści, aby przyciągnąć przepływy 
kapitału zagranicznego. Gdy skorumpowani dyktatorzy i inne elity pozbawiają swoje kraje aktywów 
finansowych i przenoszą je do tych centrów finansowych, gospodarki krajów rozwijających się są 
pozbawione lokalnego kapitału inwestycyjnego, a ich rządy desperacko potrzebnych dochodów 
podatkowych. Kraje, które tracą dochody podatkowe, stają się bardziej zależne od pomocy zagranicznej.  
 

Co więc wspólnego mają raje podatkowe? 

● Tajemnica 

● Umożliwienie nierezydentom otwierania rachunków bankowych 

● Niska stawka podatku od osób prawnych lub jej brak 

● Brak ujawniania informacji innym krajom 

 

Gdzie oni są? 

Wiele miejsc na świecie jest uważanych za raje podatkowe, choć nie ma listy, na którą wszyscy się 
zgadzają. Poniżej wymienione są raje podatkowe według Tax Justice Network, w kolejności, w jakiej 
ułatwiają unikanie podatków (2021):58 

● Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Brytyjskie Terytorium Zamorskie) 

● Kajmany (Brytyjskie Terytorium Zamorskie) 

● Bermudy (brytyjskie terytorium zamorskie) 

● Holandia 

 
58 https://cthi.taxjustice.net/en/  

https://cthi.taxjustice.net/en/


 

 

 

2 

 

● Szwajcaria 

● Luksemburg 

● Hongkong 

● Jersey (terytorium zależne od Korony Brytyjskiej) 

● Singapur 

● Zjednoczone Emiraty Arabskie 

● Irlandia 

● Bahamy 

 

Niewłaściwe wycenianie transferów  
Niewłaściwe wycenianie transferów, określane również jako "fałszowanie ksiąg", mogą na pierwszy rzut 
oka wydawać się sprawą, która interesuje jedynie księgowych lub prawników. Jednak jest ona istotna 
dla każdego, komu zależy na walce z globalnym ubóstwem i nierównościami. Chodzi o sposób, w jaki 
przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe korporacje, przesuwają miliardy funtów zysków 
między krajami, aby zmniejszyć lub nawet całkowicie uniknąć swoich rachunków podatkowych. 
 

W przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych system zwany cenami transferowymi działa, gdy 
spółka zależna spółki dominującej sprzedaje coś innej spółce zależnej w innym kraju - może to być 
cokolwiek, od reaktorów jądrowych po płatki kukurydziane. System ten może również dotyczyć 
sprzedaży takich rzeczy jak usługi zarządzania i ubezpieczenia. Tak długo, jak spółki zależne tej samej 
międzynarodowej firmy naliczają sobie nawzajem uczciwą cenę rynkową - znaną w kręgach 
regulacyjnych jako cena "na rękę" - takie transakcje są całkowicie legalne. 
 

W czym więc tkwi problem?  
W praktyce ceny transferowe oznaczają, że spółka zależna przedsiębiorstwa może pobierać znacznie 
obniżone lub zawyżone stawki za towary i usługi od innej spółki zależnej w innym kraju, aby 
zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe. Tak więc towary są eksportowane i sprzedawane 

spółce siostrzanej po zaniżonych cenach z kraju, w którym zostały wyprodukowane, co utrzymuje zyski 
na niskim poziomie - co oznacza, że podatek płacony w tym kraju jest również niski.  
 

Firma, która je kupuje, sprzedaje je następnie po ich prawdziwej wartości rynkowej z kraju, w którym 
stawka podatkowa jest znacznie niższa. Praktyka ta jest zazwyczaj niemożliwa w przypadku istnienia 
konkurencyjnego produktu, który mógłby posłużyć do porównania cen - np. płatków kukurydzianych 
wyprodukowanych przez innego producenta - ale często sprawdza się, gdy przedsiębiorstwo posiada 
unikalny produkt, np. własny znak towarowy, który organom skarbowym trudniej jest wycenić w sposób 
niezależny, lub w niektórych przypadkach, gdy twierdzi, że oryginalny produkt został w jakiś sposób 
wzbogacony w drugim kraju o niższej stawce podatkowej.   
 

W innych sytuacjach towary z bogatych krajów są sprzedawane do krajów rozwijających się po ogromnie 
zawyżonych cenach, aby umożliwić firmie, która jest nabywcą, przeniesienie dużych kwot pieniędzy za 
granicę, przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunku podatkowego w kraju. 
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OECD wprowadziła globalne reformy podatkowe w celu rozwiązania problemu nadużywania cen 
transferowych, zwane procesem BEPS. Jednak wielu aktywistów obawia się, że nie idzie on 
wystarczająco daleko, a kraje rozwijające się nie były zaangażowane w pisanie zasad. 
 

W sytuacji, gdy 60 procent światowego handlu odbywa się obecnie w obrębie przedsiębiorstw 
wielonarodowych, a nie pomiędzy nimi, praktyka ta została nazwana przez biznesmena i autora 
Raymonda Bakera "najbrzydszym rozdziałem w historii światowej gospodarki od czasów niewolnictwa". 
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ś
1. Który z poniższych elementów NIE jest jednym z „4R podatków”:  

a. Dochód 

b. Redystrybucja  

c. Tantiemy 

 

2. Na kogo bardziej wpłyną podwyżki podatków "płaskich"? 

a. Osoby już ubogie i podatne na zagrożenia  
b. Bogaci w społeczeństwie 

c. Urzędnicy państwowi 
 

3. Co rozumiemy przez "wyścig do dna" między rządami?  
a. Kiedy rządy obniżają podatki i redukują przepisy, aby uczynić się bardziej atrakcyjnymi dla 

zagranicznych firm niż inne kraje,  
b. Kiedy firma przenosi swoje zyski z jednego kraju do drugiego, aby zapłacić mniejszy podatek,  
c. Gdy stopy procentowe są podwyższane w celu zwalczania inflacji. 

  

4. Prawda czy fałsz? Unikanie podatków przez duże firmy kosztuje kraje rozwijające się więcej niż 
otrzymują w ramach pomocy. 

a. Prawda 

b. Fałsz 

 

5. Uzupełnij brakujące słowo.  Opodatkowanie bez _______ jest tyranią.  
a. Redystrybucji 

b. Dochodu 

c. Przedstawicielstwa 

 

6. Neutralność podatkowa powoduje wzrost jakiego rodzaju podatków? 

a. Tantiemy dla przedsiębiorstw 

b. Podatek od handlu 

c. Podatek od konsumpcji 

 

7. Który z afrykańskich krajów stracił około 27 milionów dolarów w wyniku unikania płacenia 
podatków przez jedną z firm cukrowniczych i specjalnych ulg podatkowych dla niej przeznaczonych? 

a. Algieria 

b. Zambia 

c. Kenia 
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8. W licznych badaniach międzykrajowych dotyczących zachęt podatkowych stwierdzono, że:  
a. Koszty zachęt podatkowych w postaci utraconych dochodów często przewyższają korzyści w 

postaci zwiększonych inwestycji produkcyjnych, 
b. Zwycięzcami konkurencji podatkowej są międzynarodowe korporacje, które mogą nastawiać 

rządy przeciwko sobie, walcząc o inwestycje poprzez ciągłe obniżanie stawek podatkowych, 
c. Zarówno a jak i b  

 

9. Które z poniższych zjawisk są skutkami unikania płacenia podatków: 

a. Wzrost regresywnego opodatkowania w krajach Globalnego Południa 

b. Zmniejszenie przewidywalności dochodów 

c. Zmniejszenie przestrzegania przepisów podatkowych w kraju 

d. Wszystkie trzy 

 

10. Które z poniższych rozwiązań są proponowane w ramach reformy systemu podatkowego z punktu 

widzenia sprawiedliwości globalnej? Zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie. 
a. Organy podatkowe na całym świecie powinny automatycznie wymieniać z innymi właściwymi 

krajami informacje o tym, co znajduje się na kontach bankowych w ich krajach,   
b. Duże firmy powinny mieć możliwość swobodnego i anonimowego przenoszenia dowolnych 

kwot pieniędzy pomiędzy różnymi krajami, 
c. Firmy z wieloma mackami (filiami) powinny być opodatkowane tak, jakby były jedną firmą, a 

nie wieloma, 

d. Za globalne regulacje podatkowe powinna odpowiadać ONZ, a nie OECD. 
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Czym jest kryzys? Kryzys to pojęcie, które ogólnie odnosi się do poważnego zaburzenia, i nie inaczej 
jest w przypadku gospodarki. Kryzysy gospodarcze to te momenty, w których z wielu różnych przyczyn 
zmienne ekonomiczne ulegają destabilizacji.  

Jak rozpoznać kryzys? Najbardziej typowymi wskaźnikami kryzysu są zakłócenia równowagi 
gospodarczej, które objawiają się rosnącym bezrobociem, inflacją, brakiem aktywności gospodarczej, 
ubóstwem itp. W tym sensie, kryzysy mogą występować jako naturalny element cyklu gospodarczego, 

lub mogą być konsekwencją określonych wstrząsów, w ostatnich dekadach najczęściej jako efekt 
zglobalizowanej dynamiki gospodarczej.                         

Jak zarządzać kryzysem gospodarczym? 

W takich sytuacjach, kiedy zakłócenia powodują kryzys w gospodarce, polityka publiczna ma 
obowiązek ustabilizować wzrost gospodarczy kraju. Jak zrobić to najlepiej, to pytanie, które zadają 
sobie ekonomiści i politycy, a jak łatwo sobie wyobrazić, sposoby działania nie zawsze są ze sobą 
spójne. Każda szkoła teorii ekonomicznej formułuje różne hipotezy zachowań, a w związku z tym różne 
wnioski i praktyczne zalecenia.    
 
Dwa modele ogólnego odniesienia w ekonomii to z jednej strony szkoła neoklasyczna, a z drugiej 
keynesowska. Zalecenia obu modeli i proponowana polityka gospodarcza w obliczu zakłóceń 
równowagi gospodarczej byłyby różne z uwagi na fakt, iż bazują one na odmiennych założeniach 
funkcjonowania gospodarki.                         
 
Polityka gospodarcza szkoły neoklasycznej odrzuca stosowanie zachęt do zwiększania wydatków 
publicznych – lub w kategoriach ekonomicznych ‘stosowania zachęt w odniesieniu do zagregowanego 
popytu, który jest sterowany głównie przez politykę fiskalną’. Wynika to z przekonania, że wydatki 
publiczne spowodują wzrost cen. Zgodnie z teorią neoklasyczną, sytuacje braku równowagi koryguje 
elastyczność cen i automatyczne mechanizmy rynkowe. 
 
Dla keynesistów przeciwnie, głównym instrumentem interwencji gospodarczej jest w istocie polityka 

fiskalna. Dzieje się tak, ponieważ jest to najskuteczniejszy instrument działań antycyklicznych, 
bezpośrednio oddziałujący na zagregowany popyt. Różnice w wydatkach publicznych (poprzez 
przyznawanie dotacji, obniżanie podatków itp.) prowadzą do wzrostu dochodów społeczeństwa, co z 
pewnością będzie prowadzić do wzrostu konsumpcji lub zagregowanego popytu. Wzrost oczekiwań i 
zaufania do gospodarki prowadzi do dalszego wzrostu poziomu inwestycji. Takie serie reakcji 

łańcuchowych zachodzą w taki sposób, że ostatecznie wzrosty dochodów są wyższe niż te pierwotnie 
wygenerowane przez wydatki publiczne na skutek zjawiska nazywanego przez keynesistów ‘efektem 
mnożnikowym’. Dlatego zarządzanie polityką fiskalną, a wraz z nią zagregowanym popytem jest, 

zgodnie z tym modelem, generowaniem koniecznych zmian, których może wymagać niestabilna 
sytuacja gospodarcza. 

Czy to jedyne szkoły/kierunki działania?  

Nauki ekonomiczne nie stanowią jednolitego i powszechnie akceptowanego zbioru wiedzy. Obawy i 
reakcje na problemy gospodarcze różnią się między szkołami i oczywiście w zależności od stanowiska 
lub interesu, w sposób wyraźny lub dorozumiany prezentowanego przez badaczy. Przedstawione 
powyżej dwie szkoły (neoklasyczna i keynesowska), które stanowią podstawę niniejszego 
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opracowania, stanowią przeciwstawne punkty szerokiego spektrum obejmującego inne szkoły myśli 
ekonomicznej bliższe jednej lub drugiej stronie.  

Na przykład monetaryzm (znany również jako szkoła chicagowska) to ważny nurt, który ostro 
krytykował znaczenie państwa w gospodarce, a także stosowanie mechanizmów fiskalnych jako 
głównego instrumentu radzenia sobie z zakłóceniami równowagi gospodarczej. Na czele z Miltonem 
Friedmanem, ten nurt antyinterwencjonistyczny wspierał autonomiczną logikę rynku i politykę 
gospodarczą skoncentrowaną na instrumentach polityki pieniężnej. Z uwagi na powyższe, wyraźnie 
sytuuje się na spektrum bliżej nurtu myślenia neoliberalnego.  

Na drugim końcu spektrum, gospodarka postkeynesowska przypisuje większe znaczenie trzem 

elementom w pierwotnej analizie Keynesa: podział dochodów, instytucje finansowe oraz związki 
zawodowe i firmy międzynarodowe. Według tej szkoły, która jest logicznie bliższa teoriom 
keynesowskim, w czasach kryzysu polityka fiskalna powinna być wykorzystywana do tego, by poziom 

zagregowanego popytu był taki, aby zapewnić pełne zatrudnienie. Jak dotąd jest to zgodne z 
pierwotnym stanowiskiem Keynesa, ale różni się tym, że postuluje zaprojektowanie polityki 
gospodarczej, która łączy politykę płacową z solidnym mechanizmem redystrybucji i dodaje uznanie 
potrzeby ograniczenia i restrukturyzacji systemu finansowego.  

Nie zapominając o korzeniach klasycznych i marksistowskich, poza tymi dwiema szkołami nie przestały 
mnożyć się alternatywne nurty wzywające do innego odczytywania problemów gospodarczych.  
Wśród nich znajdziemy strukturalizm, instytucjonalizm, ekonomię ekologiczną i feministyczną. 
Wszystkie te ścieżki znajdują się bliżej lub dalej neoklasycznych lub keynesowskich wyborów 
politycznych dotyczących zarządzania kryzysowego w zależności od ich podobieństwa do wyżej 
wymienionych szkół i zostaną opisane w rozdziale poświęconym teoriom ekonomicznym. 

Dlaczego rozumienie sposobu zarządzania kryzysowego jest ważne?  

1) Rozumienie różnych interesów. Należy pamiętać, że te dwa przeciwstawne modele (neoklasyczny 
i keynesowski wraz z wieloma innymi pomiędzy nimi) stanowią odpowiedź na debatę, która 
dotyczy nie tylko różnych teorii ekonomicznych, ale także ideologii i opcji politycznych. Ani 

ideologie, ani opcje polityczne nie są powiązane z konkretnymi interesami gospodarczymi. 
Ideologie i opcje polityczne są raczej bezpośrednio kształtowane przez interesy różnych grup i ich 
potencjał władzy. Oznacza to, że prawdziwa walka to walka o redystrybucję, tj. o to, kto ponosi 
ciężar straty w czasie kryzysu.  

Wpływ na różne sektory społeczne może być zupełnie inny, jeśli na przykład polityka publiczna 
zdecyduje się ustabilizować wzrost gospodarczy krajów za pomocą środków antycyklicznych przy 

jednoczesnym wykorzystaniu instrumentów ochrony najbardziej wrażliwych sektorów; lub jeśli 
zamiast tego rządy zdecydują się pozwolić rynkowi na samodzielne uporządkowanie zakłóceń 
równowagi, jednocześnie ratując upadające banki i wierzycieli finansowych. Zrozumienie tego 

będzie przydatne dla każdego, kto troszczy się o to, kto jest poszkodowany a kto korzysta z różnych 
możliwych strategii. Ostatecznie, wszelkie środki polityki gospodarczej są uzależnione od osądów 
wartościujących i założeń ideologicznych, a przede wszystkim od dominacji tego czy innego 

interesu w systemie społecznym. 
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2) Podsumowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń. Ogólnie rzecz biorąc, całościowe 
podejście edukacji formalnej (głównie za pośrednictwem podręczników) swoją odpowiedź na 
ekonomiczną koncepcję kryzysu opiera na neoliberalnym paradygmacie ekonomicznym.                      
Rynek jest postrzegany jako podstawowy instrument samo-równoważenia, w ramach którego 
istnieją racjonalne podmioty dążące do maksymalizacji zysków i dochodów, zachęcające do 
indywidualistycznych, utylitarnych zachowań.  

 

W tym kontekście, kryzysy są zawsze wyjaśniane w sposób mechaniczny, ujęty w różne koncepcje 
tematyczne związane ze wzrostem i cyklami gospodarczymi, makroekonomią i interwencją 
sektora publicznego, bez wyjaśniania przyczyn kryzysów lub punktu styku z rzeczywistością, to 

znaczy bez badania bezpośrednich skutków, jakie ta czy inna strategia zarządzania kryzysowego 
może mieć na nasze codzienne życie, ani bez pytania, kto korzysta a kto traci w każdej sytuacji. 
Dlatego też niniejsze opracowanie ma na celu podważenie takiego schematu uczenia się, mając 
nadzieję na wzbudzenie w uczniach krytycznego myślenia na temat różnych sposobów radzenia 
sobie z problemami gospodarczymi istniejącymi we współczesnym świecie.  
 

3) Zrozumienie przeszłości. Przez cały XX wiek dowody empiryczne przedstawiają wysoce niestabilną 
ewolucję gospodarek kapitalistycznych w czasie, kiedy to kryzysy gospodarcze następowały 
regularnie i ze zwiększoną częstotliwością. Wielki Kryzys po krachu na giełdzie w 1929 roku, kryzys 
naftowy początku lat 70. XX wieku czy kryzys finansowy w 2008 roku to tylko niektóre z przykładów 

światowych kryzysów gospodarczych, choć powstałych z różnych przyczyn (zmiany stóp 
procentowych, zmiany kosztów produkcji, pękanie baniek spekulacyjnych). Co więcej, każdy z nich 
utrzymywał się przez inny okres czasu. 

     Konserwatywna reakcja polityczna zdominowała zarządzanie ekonomią polityczną kryzysu 
gospodarczego od lat siedemdziesiątych XX wieku. Polityka skoncentrowana na obniżaniu 
poziomu deficytu publicznego, cięciu wydatków publicznych, kontrolowaniu płac i dewaluacji 
waluty krajowej stanowiła podstawę planów oszczędnościowych wdrażanych w wielu krajach 
europejskich po kryzysie w 2008 roku.  
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Oszczędności oznaczają zaprzestanie lub ograniczenie wydatków publicznych. Ostatecznie, 

oznacza to wycofanie się państwa jako społecznego dobroczyńcy, który zapewnia zasoby dla 
gospodarki. Problem polega na tym, że te polityki oszczędnościowe nie były w stanie 
zagwarantować trwałej stabilności i dobrobytu ani nie zapobiegły poważnym problemom 

gospodarczym, takim jak masowe bezrobocie, marnotrawienie zasobów, ubóstwo czy nierówność. 
Dlatego warto zadać sobie pytanie, na ile oszczędności są właściwą strategią w sytuacji kryzysu.  

4) Zrozumienie przyszłości. W chwili obecnej, kiedy powstaje ten podręcznik, doświadczamy 
nieoczekiwanej i nagłej zmiany roli państwa w wyniku wyjątkowego kryzysu wywołanego przez 
pandemię wirusa COVID-19. Rządy prawie wszystkich krajów świata musiały i nadal muszą stawiać 
czoła trudnym kompromisom między wyzwaniami zdrowotnymi, gospodarczymi i społecznymi, 
które pojawiają się w wyniku pandemii. Wiele rządów krajowych i samorządowych zareagowało 
szybko, aby zaradzić gospodarczym i fiskalnym skutkom kryzysu, a kraje wydają znacznie więcej 
niż w latach 2008-2009. Dwie trzecie krajów OECD przyjęło, na przykład, środki wspierające 
finanse samorządów terytorialnych (OECD, 2020). 
 

 Wykorzystywanie inwestycji publicznych na wszystkich szczeblach rządowych w celu wspierania 
stopniowego ożywienia gospodarczego po pandemii wirusa COVID-19 stanowi zupełnie inny 
scenariusz niż ten przedstawiany przez zwolenników oszczędności, który wspierał ograniczenie 
wydatków publicznych i przede wszystkim ukierunkowanie na inflację. Chociaż jest jeszcze za 
wcześnie, aby dogłębnie zrozumieć, jak udało się opanować ten kryzys i uzyskać pewność, że 
zwiększona obecność państwa jako inwestora w gospodarkę utrzyma się, pokrzepiające jest 
obserwowanie tego, jak w niektórych krajach cele ożywienia gospodarczego są  powiązane z 
celami społecznymi i klimatycznymi.  

 

SŁOWA KLUCZOWE 

● Kryzys 

● Polityka gospodarcza 

● Regulacja 

● Zagregowany popyt 

● Państwo dobrobytu 

● Inwestycje publiczne 

● Neoliberalizm 

● Oszczędności 
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Czym jest kryzys? Kryzys to pojęcie, które ogólnie odnosi się do zaburzenia, i nie inaczej jest w 
przypadku gospodarki. Kryzysy gospodarcze to te momenty, w których z wielu różnych przyczyn 
zmienne ekonomiczne ulegają destabilizacji.           
 
Najbardziej typowymi wskaźnikami kryzysu są zakłócenia równowagi gospodarczej, które objawiają 
się rosnącym bezrobociem, inflacją, brakiem aktywności gospodarczej, ubóstwem itp. W tym sensie, 
kryzysy mogą występować jako naturalny element cyklu gospodarczego, lub mogą być konsekwencją 
określonych wstrząsów, w ostatnich dekadach najczęściej jako efekt zglobalizowanej dynamiki 
gospodarczej.                         

Jaka jest różnica między kryzysem a recesją?      

Dynamika kapitalizmu została określona jako cykliczny proces wahań różnych sygnałów o różnej 
wielkości. Jak pokazano na Rysunku 1, zwykle po fazach depresji i zastoju można obserwować fazy 
ekspansji i przyspieszonego wzrostu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl koniunkturalny to okres, w którym po ekspansji gospodarki (wzrostu PKB) następuje kryzys tempa 
akumulacji, który następnie przechodzi w recesję, która w danym momencie osiąga dno, przechodząc 
w depresję, z której od nowa rozpoczyna się ożywienie.1 

Recesja to faza spowolnienia aktywności gospodarczej, w której zmniejsza się konsumpcja, prowadząc 
do spadku produkcji, realnych dochodów i zatrudnienia. Ta faza recesji może być mniej lub bardziej 
rozciągnięta w czasie, ale ogólnie uważa się, że trwa krócej niż depresja.  

 
1 Należy podkreślić, że idea kryzysu gospodarczego jako fazy cyklu jest jednym ze sposobów podejścia do jego 
koncepcji, ale nie jedynym. W ujęciu ogólnym, pojęcie kryzysu mieści się w różnych blokach tematycznych 
związanych ze wzrostem i cyklami koniunkturalnymi, makroekonomią, obecnymi kryzysami i/lub interwencją 
sektora publicznego. 
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Chociaż wykres pokazuje, że kryzys jest zakłóceniem, które zmienia trend fazy ekspansji, jak 
powszechnie przedstawiają to podręczniki, w naszym codziennym rozumieniu kryzys jest często 
związany z fazą depresji.  

Depresja to moment, w którym recesja osiąga dno, czyli innymi słowy, gdy recesja utrzymuje się w 
czasie i staje się bardziej dotkliwa. To, co następuje po „dnie aktywności” jest z konieczności fazą 
ożywienia, w której zmienne ekonomiczne zaczynają ulegać poprawie. W takich sytuacjach, kiedy 
zakłócenia równowagi powodują kryzys w gospodarce, koniecznym krokiem jest próba odwrócenia 

sytuacji w celu osiągnięcia równowagi. Mówiąc dokładniej, wybrana strategia i beneficjenci tego 
ożywienia są uzależnieni od politycznych decyzji gospodarczych, a te aspekty postaramy się 
zilustrować w niniejszym podręczniku. 

Jak zrobić to najlepiej, to pytanie, które zadają sobie ekonomiści i politycy, a jak łatwo sobie wyobrazić, 
sposoby działania nie zawsze są ze sobą spójne. Każda szkoła teorii ekonomicznej formułuje różne 
hipotezy zachowań, a w związku z tym różne wnioski i praktyczne zalecenia. Dla potrzeb zrozumienia 
różnych stanowisk, przedstawiane są dwa modele ogólnego odniesienia w ekonomii, przede 
wszystkim szkoła neoklasyczna z jednej strony i keynesizm z drugiej, jak również tezy proponowane 
przez każdy z tych kierunków. 
 

 
Wszystkie relacje makroekonomiczne mają wymiar ilościowy, który należy uważnie śledzić i 
rejestrować, aby nimi zarządzać lub w nie interweniować. Możliwe dostępne odpowiedzi 
reprezentowane przez niezliczone teorie ekonomiczne, jak zostanie to pokazane, zawierają 
rozbieżności.        
 
 

Model neoklasyczny zakłada, że w danym momencie istnieje zdolność produkcyjna (którą nazwiemy 
podażą całkowitą lub zagregowaną) określona przez liczbę fabryk, maszyn, urządzeń itp. (kapitał 
fizyczny) i pracowników (kapitał ludzki). Ponadto zakłada, że ceny są zawsze elastyczne.      Dzięki tej 
elastyczności, podaż i popyt mogłyby każdorazowo przywracać równowagę w gospodarce przy pełnym 
zatrudnieniu. Gdy występuje nadpodaż zasobu, która powoduje jego nadwyżkę, cena zasobu spada 
(lub spada wynagrodzenie), a następnie jego popyt wzrasta, tym samym automatycznie korygując 
istniejące bezrobocie.                       
 
Główną ideą tego modelu, zwanego liberalnym, jest to, że do osiągnięcia równowagi przy pełnym 
zatrudnieniu wystarczy całkowite uelastycznienie cen i umożliwienie rynkom swobodnego 
funkcjonowania. Wszelkiego rodzaju zewnętrzne interwencje, mające na celu usunięcie zakłóceń 
równowagi byłyby bezużyteczne, ponieważ takie zakłócenia mają znikać samoistnie na skutek 
swobody działania na rynkach i elastyczności cen. Zgodnie z tym modelem, interwencje będą 
prowadzić jedynie do nieefektywności gospodarczej, powodując albo wzrost cen (inflację), albo 
przesunięcie indywidualnych wydatków. Drugi scenariusz może mieć miejsce w sytuacji, gdy 
zachowujące się racjonalnie podmioty prywatne świadome rosnącego deficytu państwa przewidują, 
że podatki będą w przyszłości wyższe i dlatego będą bardziej skłonne do oszczędzania niż konsumpcji.       
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Podstawowe hipotezy modelu keynesowskiego prezentują odmienną wizję funkcjonowania 
gospodarki i prowadzą do bardzo odmiennych wniosków. Główna różnica polega na tym, że Keynes 
zakłada sztywność cen, co oznacza, że nie reagują one na zmiany popytu. Keynes uważał, że ta 
sztywność szczególnie wpłynęła na płace, ponieważ pracownicy zwykle nie są skłonni akceptować 
wynagrodzenia niższego od otrzymywanego przez nich w danym momencie. 
 
Jeżeli poziom produkcji nie pozwala na pełne zatrudnienie oznacza to, że popyt na pracę jest niższy niż 
podaż. Zdolność do osiągnięcia pełnego zatrudnienia mogłaby być napędzana przez zwiększenie 
zagregowanego popytu, co skutkowałoby stworzeniem większych możliwości zatrudnienia. Dlatego 
też, zgodnie z tym modelem, interwencje państwa mające na celu zwiększenie zagregowanego popytu 
byłyby bardzo użyteczne i konieczne w celu zwiększenia produkcji, gdy gospodarka jest poniżej 
pełnego zatrudnienia. Dopiero po osiągnięciu przez gospodarkę pełnego poziomu zatrudnienia dalsza 
interwencja zwiększająca popyt może spowodować wzrost cen.  
 

 

Ostatecznym celem tworzenia polityki gospodarczej jest interwencja w ogólny brak równowagi. Aby 
osiągnąć ten cel, dwa główne instrumenty, którymi dysponuje państwo to polityka fiskalna i pieniężna. 
 
Polityka fiskalna: jest to najbardziej istotna interwencja państwa przy próbie wpłynięcia na 
zagregowany popyt. Można ją zdefiniować jako politykę stosowaną w celu zrównoważenia 
publicznych dochodów i wydatków. Wydatki publiczne to suma: 

- Wydatków bieżących: przeznaczonych na wynagrodzenie personelu pracującego w obsłudze 
sektora publicznego, nabywanie towarów i usług oraz przelewy bieżące. 

- Inwestycji publicznych: z pomocą których sektor publiczny przyczynia się do poziomu 
inwestycji brutto w gospodarce lub przenoszenia zasobów kapitałowych do innych sektorów.  

- Wydatków finansowych: przeznaczonych na zaspokojenie interesów i długu publicznego. 

Co oczywiste, wydatki publiczne muszą być finansowane. Dochody publiczne mogą być pozyskiwane 
na trzy sposoby:  

- Z dochodów ze sprzedaży towarów i usług wytwarzanych przez spółki publiczne, 

- Za pomocą środków przymusu (głównie podatków),  

- Przez wzrost długu publicznego. 

Poprzez zarządzanie zmianami w dwóch komponentach polityki fiskalnej (dochodach i wydatkach), na 
różne sposoby rządy generują zmiany w aktywności gospodarczej: 

- Można zwiększyć zagregowany popyt poprzez zwiększenie wydatków publicznych. 

- Można zwiększyć dochód rozporządzalny - a wraz z nim konsumpcję i zagregowany popyt - 
poprzez obniżenie podatków. 

- Można zachęcać do inwestowania poprzez ulgi podatkowe lub zmniejszenie obciążenia 
podatkowego zysków. 
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Polityka pieniężna: jest to zbiór interwencji przeprowadzanych przez bank centralny danego kraju, 
aby wpłynąć na istniejący poziom kreacji pieniądza, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia 
wyznaczonych celów ogólnych. Rządy kontrolują politykę pieniężną, ustalając kluczowe stopy 
procentowe w celu stymulowania lub spowolnienia kreowania przez banki pieniądza depozytowego, 
a tym samym inwestycji i konsumpcji, które umożliwiają pożyczki. 
 
Punktem wyjścia polityki pieniężnej jest wpływanie na ilość pieniądza w obiegu poprzez zmiany stóp 
procentowych na rynku pieniężnym: gdy podaż pieniądza wzrasta, stopa procentowa spada i 
odwrotnie. Wahania stóp procentowych wpływają z jednej strony na kreację pieniądza przez banki 
(przy niskich stopach procentowych banki mają więcej zachęt do udzielania pożyczek), stymulując 
gospodarkę realną poprzez zwiększanie inwestycji lub konsumpcji; z drugiej strony stopy wpływają na 
zachowania jednostek (ponieważ niskie stopy procentowe zniechęcają do utrzymywania posiadanych 
oszczędności), również w celu ponownego wpłynięcia na gospodarkę realną poprzez stymulowanie 
konsumpcji.  
 
Zarówno spadki jak i wzrosty stóp procentowych (bezpośrednio wpływające na konsumpcję, 
oszczędzanie i inwestycje, lub pozyskiwanie kredytowania) mogą wpływać na zagregowany popyt, a 
w konsekwencji na poziom produkcji i dochodów oraz zatrudnienia.  Jakkolwiek, polityka fiskalna jest 
uważana za najbardziej bezpośrednią opcję, ponieważ interweniuje bezpośrednio w sferze realnej 
podczas, gdy polityka pieniężna interweniuje początkowo na rynku pieniężnym, a dopiero potem w 
sferze realnej, co skutkuje mniej bezpośrednim, a tym samym mniej skutecznym wpływem na 
gospodarkę. Co więcej, polityka pieniężna jest uważana za instrument mniej bezpośredni, ponieważ 
zamiar pobudzenia rozwoju gospodarki poprzez obniżenie stopy procentowej w celu zachęcenia 
sektora prywatnego do składania wniosków kredytowych w bankach (które to kredyty z pewnością 
byłyby przeznaczone na inwestycje i konsumpcję) pozostawia decyzję po stronie nieco opornego 
sektora prywatnego. Dla firm i gospodarstw domowych stopa procentowa jest tylko jednym z wielu 
czynników decydujących o wyborach wydatkowych – i to nawet nie najważniejszym.  
 
Natomiast polityka fiskalna bezpośrednio tworzy nowe pieniądze, które mają być wprowadzone do  
gospodarkę. Są one przekazywane bezpośrednio z rządu na rachunki bankowe sektora prywatnego, i 
są gotowe do tworzenia popytu. Sektor prywatny nie musi podejmować żadnych innych decyzji. 
Przede wszystkim jednak spełniają swoją rolę, gdy kluczowa stopa procentowa nie jest już w stanie 
pomóc sytuacji (np. gdy nie może być mniejsza niż zero). 
 

ą
Zalecenia wyżej wymienionych modeli dotyczące stawienia czoła nierównowadze gospodarczej byłyby 
różne z uwagi na fakt, iż bazują one na odmiennych założeniach funkcjonowania gospodarki. Dlatego 
też, polityka gospodarcza szkoły neoklasycznej odrzuca stosowanie zachęt do zwiększania 
zagregowanego popytu, ponieważ powodowałoby to wzrost cen jako, że gospodarka jest zawsze na 
pełnym poziomie zatrudnienia. W konsekwencji, ten kierunek działania unikałby stosowania polityki 
fiskalnej, gdyż głównym celem tej polityki jest oddziaływanie na zagregowany popyt. W teorii 
neoklasycznej, sytuacje nierównowagi są korygowane elastycznością cen i automatycznymi 
mechanizmami rynkowymi. Są to mechanizmy dostosowawcze, które skutkują odrzuceniem 
jakiejkolwiek innej interwencji publicznej.      
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W odniesieniu do polityki pieniężnej, chociaż długoterminowo wahania podaży pieniądza nie mają 
dużego wpływu na dochody (ponieważ raz osiągnięty poziom pełnego zatrudnienia nie może zostać 
przekroczony), to krótkoterminowo są one odpowiednim środkiem do zwiększania lub zmniejszania 
zagregowanego popytu, ponieważ zmiany stóp procentowych kontrolują konsumpcję, inwestycje i 
kredytowanie. Podsumowując, model neoklasyczny przewiduje, że ekspansywna polityka fiskalna 
spowoduje jedynie wzrost cen, tak więc obrońcy tego modelu sugerują politykę pieniężną jako główny 
instrument interwencji w przypadku braku równowagi zmiennych makroekonomicznych. 
 
     Wręcz przeciwnie, dla keynesistów głównym instrumentem interwencji w gospodarkę jest polityka 
fiskalna ze względu na jej bezpośredni wpływ na zagregowany popyt. Różnice w wydatkach 
publicznych prowadzą do wzrostu zagregowanego popytu i dochodów. Z pewnością wzrost ten 
prowadzi do ponownego wzrostu konsumpcji umożliwiającego realizację oczekiwań, co ponownie 
prowadzi do dalszego wzrostu inwestycji. Tym samym, dochodzi do serii reakcji łańcuchowych w taki 
sposób, że ostatecznie wzrosty dochodów i produktu są wyższe niż te pierwotnie spodziewane na 
skutek zjawiska nazywanego przez keynesistów ‘efektem mnożnikowym’. Dlatego zarządzanie 
polityką fiskalną, a wraz z nią zagregowanym popytem jest, zgodnie z tym modelem, generowaniem 
koniecznych zmian, których może wymagać niestabilna sytuacja gospodarcza. 
 
Dla keynesistów, mechanizmy polityki pieniężnej nie różnią się od modelu neoklasycznego. Innymi 

słowy, jeśli stopa procentowa jest wysoka, podmioty mają większą motywację do oszczędzania, a jeśli 
stopa procentowa jest niska, mają większą motywację do inwestowania i konsumpcji. Różnica polega 
jednak na skuteczności polityki pieniężnej.  Po pierwsze, keynesiści kwestionują rzeczywisty efekt np. 
obniżenia stopy procentowej jako instrumentu stymulującego gospodarkę, biorąc pod uwagę, że 
inwestycje są tak niestabilną zmienną, zależną raczej od innych okoliczności: od oczekiwanych 
korzyści, od ogólnych warunków gospodarki i oczekiwań przedsiębiorców. Po drugie, keynesiści 
kwestionują wpływ polityki pieniężnej w czasach recesji. Jeśli gospodarka znajduje się w fazie 
ekspansji, liczba wniosków kredytowych i udzielonych pożyczek jest wysoka, co stymuluje kreowanie 
pieniądza przez banki. Natomiast w gospodarce recesji podaż pieniądza bankowego ulegnie 
zmniejszeniu, ponieważ więcej kredytów jest spłacanych niż zaciąganych. Tutaj, sektor prywatny działa 
procyklicznie i dlatego pogłębia kryzys. W tej sytuacji pomóc może jedynie kreacja pieniądza poprzez 
wydatki celowo przewyższające wpływy. Łańcuch, w którym zmiany ilości pieniądza przekazują 
impulsy pieniężne do gospodarki, zostałby przerwany. Z tego powodu keynesiści twierdzą, że polityka 
pieniężna nie jest skuteczna w osiąganiu wzrostu produkcji, dochodów i zatrudnienia. 

W oparciu o główne idee, na których każdy z modeli buduje swoje teorie i założenia możemy 
podsumować propozycje każdej z teorii w następujący sposób:  
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Założenia/Model Neoklasyczny Keynesowski 

Ceny Elastyczne Sztywne 

Zatrudnienie Pełne zatrudnienie  Niedostateczne zatrudnienie 

Mechanizm dostosowawczy Ceny Stopa procentowa, dochód 

Interwencja publiczna Nie, rynki mogą regulować się     
automatycznie 

Tak, gospodarka potrzebuje 

regulacji  

Polityka fiskalna  Nie, spowoduje tylko wzrost 

cen, ponieważ gospodarka 
osiągnęła już pełny poziom 
zatrudnienia 

Tak, pomoże to w naprawieniu 
gospodarki, wpływając na 
zagregowany popyt dzięki 
efektowi mnożnikowemu      

Polityka pieniężna  Skuteczna jedynie w 

perspektywie 

krótkoterminowej – 

mechanizm wykorzystywany 

do interwencji w przypadku 

zakłóceń równowagi 

Nie, nie wpływa na wzrost, 
dochody czy zatrudnienie      

 
 

ż
Modele, które właśnie przeanalizowaliśmy uwzględniają różne punkty widzenia przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących problemów gospodarczych. Kwestie te są skomplikowane i wymagają od organów 
gospodarczych podjęcia decyzji dotyczącej sposobów działania, jakie należy podjąć w przypadku 
wystąpienia zakłóceń równowagi. Niemniej jednak, na problemy makroekonomiczne można reagować 
z zapleczem wystarczającej wiedzy, którą zawdzięczamy propozycjom teoretycznym i badaniom 
empirycznym. Jakkolwiek, ostateczne decyzje są nieuchronnie reakcją nie tylko na dane naukowe, ale 
także na preferencje i ideologie tych, którzy je podejmują. 
 
A to pokazuje, że kwestia skuteczności różnych polityk gospodarczych zależy nie tylko od ram modeli 
teoretycznych, ale także od celów, które chcą w pierwszej kolejności osiągnąć. Gdyby polityka fiskalna 
i pieniężna były równie skuteczne, modele mogą przewidywać, że poprzez zwiększenie podaży 
pieniądza lub wydatków publicznych zostanie osiągnięty ten sam efekt. Istnieje jednak oczywisty efekt 
dystrybucyjny, który nie jest brany pod uwagę: choć ostatecznie można osiągnąć wzrost produkcji i 
globalnego dochodu, nie jest on taki sam jeśli, na przykład, korzystają z niego posiadacze 
dochodowych aktywów, bezrobotni czy emeryci.  
 
Należy wziąć pod uwagę różne ramy instytucjonalne, w ramach których wdrażane są te dwie polityki. 
Podczas gdy polityka fiskalna podlega – a przynajmniej powinna podlegać – bezpośredniej kontroli 
parlamentów, które są siedzibą suwerennego ludu, polityka pieniężna jest tworzona przez banki 
centralne, instytucje, na które kontrola demokratyczna ma znacznie mniejszy wpływ od kiedy stały się 
niezależne. Krótko mówiąc, wszelkie środki polityki gospodarczej są uzależnione od osądów 
wartościujących i założeń ideologicznych, a przede wszystkim od dominacji tego czy innego interesu 
w systemie społecznym. 
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Po przeanalizowaniu teoretycznych problemów nierównowagi gospodarczej i narzędzi analitycznych, 
które pozwalają ekonomistom je zrozumieć i na nie reagować, w tej części podręcznika zostaną 
przeanalizowane konkretne przykłady kryzysów, które na pierwszym planie stawiają rzeczywistość, w 
której występują, oraz środki polityczne przyjęte w celu ich przezwyciężenia. 
 
Przez cały XX wiek proces wzrostu gospodarki światowej charakteryzował się wielką niestabilnością. 
Trzy główne globalne kryzysy wstrząsnęły światową gospodarką, podczas gdy modele planujące ich 
przezwyciężenie ulegały zmianom w czasie. 
 
 

Na przełomie wieków, po fazie ekspansji, której sprzyjało pojawienie się nowych technologii i rynków 
światowych, pierwsza wojna światowa dała początek nowej fazie depresji gospodarczej. Wojna 
zmobilizowała miliony ludzi, których zabrano z produkcji, ale kiedy wojna się skończyła i wszystkie 
gospodarki ożyły, pojawił się poważny kryzys nadprodukcji, pogłębiony przez niewystarczający popyt. 
Okresowo gospodarka kwitła w szalonych latach dwudziestych, ale krótkotrwała zasobność nie była w 
stanie ukryć głębszych problemów strukturalnych w najważniejszych krajach rozwiniętych. 
Nieporządek wywołany zniknięciem parytetu złota i brak regulacji pieniężnej kolejnych giełd 
międzynarodowych spowodował nowy kryzys w 1929 roku, zwany Wielkim Kryzysem.   
 
Do tego czasu w polityce gospodarczej krajów uprzemysłowionych królowały idee modelu liberalnego. 
Zgodnie z tą teorią liberalne idee zalecały, aby rządy nie interweniowały w celu zlikwidowania 
nierównowagi gospodarczej. Jednak rynki wykazały brak zdolności do samodzielnego rozwiązania 
problemu masowego bezrobocia i kryzysu. To właśnie w tym momencie, widząc, że rynek sam w sobie 
nie gwarantuje równowagi, Keynes zaproponował, aby państwo przyjęło nową aktywną rolę dzięki 
modelowi polityki gospodarczej, który koryguje zakłócenia równowagi i kompensuje braki w 
wydatkach prywatnych. W latach 30. kilka rządów rozpoczęło wydatkowanie na roboty publiczne lub 
wszelkiego rodzaju działania mające na celu tworzenie miejsc pracy. Ten wzrost wydatków publicznych 
i wynikający z niego wzrost zagregowanego popytu (ekspansywna polityka fiskalna) pozwoliły 
rodzinom zwiększyć konsumpcję, co z kolei umożliwiło firmom sprzedaż swoich towarów. Dlatego, 
dzięki interwencji państwa i efektowi mnożnikowemu udało się stworzyć miejsca pracy i odbudować 
działalność produkcyjną. W rzeczywistości, podczas II wojny światowej interwencja rządów w 
gospodarkę ogromnie wzrosła na całym świecie.   
 
Po wojnie, keynesowski model gospodarczy stawał się coraz bardziej popularny, ponieważ dobrze 
wpasowywał się w nową rzeczywistość. Zwycięstwo szkoły keynesowskiej przypieczętowało 
połączenie powojennego, długoterminowego i bezprecedensowego wzrostu gospodarczego oraz 
konsolidacja tzw. państwa dobrobytu (charakteryzującego się finansowaniem szerokiego zakresu 
potrzeb społecznych z wydatków publicznych). Rzucając wyzwanie modelowi neoklasycznemu 
poprzez wskazanie jego niedoskonałości i koniecznych nowych mechanizmów interwencji, Keynes stał 
się przewodnikiem w realizacji polityki gospodarczej w większości rozwiniętych gospodarek na okres 
ponad trzydziestu lat. 
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Koniec II wojny światowej otworzył nowy okres wzrostu, praktycznie nieprzerwany od końca lat 40. 
do połowy lat 70. XX wieku. Światowy eksport wzrósł z 60 000 milionów dolarów w 1948 roku do 
dwóch bilionów w 1980 roku, co jest dobrym wskaźnikiem skali procesu akumulacji i 
umiędzynarodowienia gospodarki tamtych lat. Konsolidacja państwa opiekuńczego, a wraz z nią 
wzrost poziomu życia w gospodarkach zachodnich oraz ekspansja inwestycji międzynarodowych, była 
postrzegana jako zjawisko na tyle trwałe, iż uznano, że gospodarka światowa znajduje się na stabilnej 
i definitywnej ścieżce wzrostu gospodarczego. 
 
Jednak w tym czasie pojawiły się nowe zakłócenia gospodarcze, a ogólny wzrost, jak również model 
państwa dobrobytu uległy znacznemu osłabieniu. Stabilny wzrostowy trend konsumpcji (ekspansja 
zagregowanego popytu) wywierał presję na ceny, a firmy nadal polegały na tanich kredytach (niskie 
oprocentowanie), aby wzrost zdolności produkcyjnej mógł kompensować podwyżki wynagrodzeń, 
których konsekwentnie domagali się pracownicy. Wzrost wydatków publicznych (polityka fiskalna) i 
podaży pieniądza (polityka pieniężna) przyczyniły się do przegrzania gospodarki na Zachodzie. 
Wszystkie te czynniki doprowadziły do kryzysu w 1973 roku, kiedy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a 
światowa gospodarka weszła w fazę rozstroju i poważnego kryzysu, który trwał jeszcze do lat 90. XX 
wieku. 
 
W wyniku decyzji krajów eksportujących ropę (OPEC) o bezprecedensowej podwyżce ceny baryłki, 
zachodnie gospodarki, które były importerami netto ropy niemal natychmiast odnotowały 
pogorszenie sald handlowych. Jednocześnie, rządy nadal stały w obliczu ogromnych wydatków. 
Pierwsze reakcje dotyczyły kontynuowania polityki keynesowskiej, czyli zwiększania inwestycji 
publicznych: zwiększania świadczeń społecznych wraz ze wzrostem bezrobocia i pomocy firmom 
stojącym w obliczu kryzysu. Jednak w miarę jak kryzys przynosił coraz mniejsze dochody publiczne, 
okazało się, że deficyt publiczny rośnie, stale powiększając dług publiczny.  Wszystko to doprowadziło 
do recesji gospodarczej w krajach zachodnich, połączonej z dużym spadkiem produkcji i zatrudnienia, 
wzrostem cen i ekspansją podaży pieniądza, co zachęcało do spekulacji finansowych i finansjalizacji 
gospodarki jako całości.    
 
 

Wszystko to, w skrócie, stworzyło obraz gospodarki światowej zdominowanej przez bezrobocie, 
inflację, deficyt publiczny i zagraniczny oraz wzrost wywoływanych tym niepokojów społecznych. 
Ogólny kryzys w tych wymiarach wymagał bardzo zdecydowanych reakcji, które zaczęły się pojawiać 
już w latach 70. w wojskowych dyktaturach Ameryki Łacińskiej, będących pierwszymi reżimami, które 
zastosowały liberalne środki, które później rozprzestrzeniły się na cały świat. Upadek muru 
berlińskiego w 1989 roku i całego byłego bloku socjalistycznego wraz z ogólnym bezrobociem, które 
bardzo osłabiło klasę robotniczą, stworzył warunki polityczne do ożywienia, którego głównym celem 
było odzyskanie zysków biznesowych. Teoretyczne wsparcie bazowało na zasadach teorii 
neoklasycznej, które zostały przeformułowane i nazwane neoliberalizmem. 
 
Włączenie nowych technologii informacyjnych i ustanowienie systemów pełnej mobilności dla 
przepływu towarów i kapitału umożliwiło globalizację dużej części działalności produkcyjnej. Był to 
nowy etap gospodarczy wzajemnego połączenia i przewagi idei neoliberalnych, który był odpowiedzią 
na wielki kryzys lat 70. i dał początek nowej epoce praktycznie nieskrępowanych zawirowań 
finansowych. W latach 1970-2003, na krótko przed ostatnim poważnym kryzysem w 2007 roku, miało 
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miejsce 117 systemowych kryzysów bankowych w 93 krajach i 113 epizodów napięć finansowych w 
17 krajach. 
 
W tym kontekście, wprowadzony od końca II wojny światowej proces deregulacji umożliwił bankom 
rozpowszechnianie produktów finansowych o niskiej jakości i wysokim ryzyku, które w efekcie 
zanieczyściły cały międzynarodowy system finansowy. Przy bardzo niskich stopach procentowych 
banki w Stanach Zjednoczonych udzielały setki tysięcy kredytów hipotecznych osobom znajdującym 
się w bardzo niepewnej sytuacji finansowej. Były to tak zwane kredyty hipoteczne subprime, zwane 
również hipotekami śmieciowymi lub kredytami NINJA, ponieważ przyznawano je osobom „bez 
dochodu, bez pracy i bez majątku”. Takie kredyty hipoteczne zostały przekształcone i włączone w 
nowe aktywa, które banki nazwały RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), to znaczy obligacje 
zabezpieczone hipoteką mieszkaniową lub komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką 
(CMBS), jeśli były to komercyjne kredyty hipoteczne. Przejmowały je fundusze inwestycyjne (często 
należące do samych banków), które następnie tworzyły z nich nowe produkty, generując w ten sposób 
paradoksalny łańcuch, ponieważ gdyby początkowy kredyt hipoteczny przestał być spłacany, wszystkie 
kolejne produkty natychmiast traciłyby na wartości.  
 
Kiedy te hipoteki przestały być spłacane, co jak można było łatwo przewidzieć następowało prędzej 
lub później, niektóre banki zaczęły odnotowywać straty, a nawet ogłaszać upadłość już na początku 
2007 roku. Choroba ta stopniowo rozprzestrzeniała się po całym świecie, kredyty stawały się 
niedostępne, a wraz z zatrzymaniem tej inwestycji bezrobocie wzrosło, a rządy stanęły w obliczu 
kolejnego globalnego kryzysu w 2008 roku. To, co zaczęło się jako kryzys finansowy przekształciło się 
w kryzys gospodarki realnej. Bez jasno określonych metod przeciwdziałania tej sytuacji, wszystko 
wskazywało na konieczność masowej interwencji państwa, ale to kłóciło się z dominującym myśleniem 
neoliberalnym. 
 

 

 

ę ś
Reakcją na kryzys począwszy od lat 70., z uwzględnieniem ostatniego kryzysu w 2008 roku, była 
polityka gospodarcza zapoczątkowana przez konserwatywną rewolucję, która rozpoczęła się niemal w 
tym samym czasie, w którym wygrali wybory Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii i Ronald Reagan 
w Stanach Zjednoczonych odpowiednio w 1979 i 1980 roku konserwatywna, neoliberalna, 
nakierowana na potrzeby rynku reakcja na problemy gospodarcze, społeczne i polityczne. Oboje 
przywódców rozpoczęło swoją kadencję od sformułowania dwóch nowych celów polityki 
gospodarczej: obniżenia inflacji i zmniejszenia deficytu publicznego przy jednoczesnym zaufaniu do 
rynku jako mechanizmu zapewnienia maksymalnej efektywności automatycznych stabilizatorów i 
indywidualizmu zamiast współpracy. 
 
Wdrożenie tej konserwatywnej reakcji obejmowało zastosowanie szeregu zasad dopasowań 
strukturalnych, które likwidowały blokady ograniczające prywatną inicjatywę, umożliwiając firmom 
odzyskanie zysków i zmianę równowagi sił społecznych. Te polityki dostosowawcze koncentrowały się 
na zmniejszeniu zagregowanego popytu, a konkretnie miały na celu zmniejszenie zewnętrznego 
deficytu poprzez wykorzystanie tradycyjnych instrumentów popytu, tym razem w znaczeniu 
restrykcyjnym: kontrola podaży pieniądza i kredytu, cięcia wydatków publicznych, kontrola płac i 
dewaluacja waluty krajowej. Jednocześnie modelowi temu towarzyszyły działania łagodzące zasady 
rynku pracy, liberalizujące rynki finansowe i ograniczające interwencję państwa. 
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Te środki dopasowań strukturalnych zostały zastosowane z większą lub mniejszą intensywnością w 
prawie wszystkich krajach świata jako mechanizmy korekty zakłóceń równowagi makroekonomicznej. 
Szczególnie po wielkim kryzysie w 2008 roku, Unia Europejska zareagowała intensyfikacją tzw. polityki 
oszczędnościowej poprzez ustanowienie Trojki. Trojka była programem narzuconym wspólnie przez 
Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny niektórym 
krajom (Grecji, Irlandii, Portugalii, Cyprowi, Hiszpanii, Węgrom, Łotwie i Rumunii) ustanawiającym 
instrumenty oszczędnościowe w zamian za pomoc finansową. Aby uporać się z długiem, jaki 
pozostawił kryzys po przejęciu przez państwa ogromnej faktury będącej wynikiem ratowania sektora 
bankowego, dokonano bardzo dużych cięć w wydatkach publicznych, a zwłaszcza społecznych, 
starając się w ten sposób zapewnić, aby rządy nie musiały stawać w obliczu tak dużych wydatków. 
Jednak cięcia w wydatkach publicznych pociągnęły za sobą znacznie większy niż przewidywano 
negatywny efekt mnożnikowy, który zamiast przynieść poprawę spowodował nawrót recesji w prawie 
całej Europie, czego nieuniknionym następstwem było większe bezrobocie i większe zadłużenie. 
Jednocześnie, paradoksalnie Niemcy, czyli kraj, który najsilniej egzekwował działania oszczędnościowe 
w wyżej wymienionych krajach, skontrował kryzys tworząc pakiety stymulujące popyt wewnętrzny.  
 
Środki oszczędnościowe zastosowano również w krajach słabiej rozwiniętych. Jak przeanalizowano 
wcześniej, po problemach związanych z kryzysem gospodarczym pojawiły się problemy z zadłużeniem 
zewnętrznym. W ślad za konserwatywną reakcją, której głównym celem było zmniejszenie deficytów 
publicznych, z ‘pomocą’ przyszły organizacje międzynarodowe, udzielając pożyczek na 
rygorystycznych warunkach. W ten sposób podmioty, które udzieliły im ‘pomocy’, czyli Bank Światowy 
i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), zapewniły, że rządy wschodzących gospodarek 
odpowiedziały na zasady i interesy wielkich wierzycieli. W reakcji na te wypłaty, rządy były zmuszone 
ograniczać konsumpcję i import, jak również wydatki publiczne, które zgodnie z panującymi 
liberalnymi przekonaniami zawsze uważano za szkodliwe. 
 
Konsekwencje były fatalne wszędzie, ale jeszcze bardziej dotkliwe w biedniejszych krajach, gdzie 
ograniczenie państwa dobrobytu oznaczało ogromny wzrost ubóstwa, bezrobocia i niepokojów 
społecznych osiągających nigdy wcześniej nie odnotowane rekordowe poziomy. Krótko mówiąc, 
dotychczasowa polityka oszczędnościowa umożliwiała firmom odzyskanie zysków i zmianę układu sił 
społecznych, ale nie była w stanie zagwarantować trwałych etapów stabilności i dobrobytu ani 
uniknięcia poważnych problemów gospodarczych, takich jak masowe bezrobocie, marnotrawienie 
zasobów, ubóstwo czy nierówność. 
 

ą ć ą
Pierwotna polityka gospodarcza zastosowana w kilku krajach w celu przezwyciężenia kryzysu była 
zgodna z opisaną powyżej polityką oszczędnościową. Istnieje jednak kilka przykładów krajów, które 
zdecydowały się na odważne posunięcie, odrzucając najsurowsze środki oszczędnościowe, jakie 
nałożyli europejscy wierzyciele.  W tym kontekście, niedawne doświadczenia Portugalii wydają się być 
jednym z pierwszych przykładów tego rodzaju antycyklicznej polityki gospodarczej. 
 
W następstwie kryzysu z 2008 roku Portugalia znalazła się w najgorszej recesji od 40 lat. W latach 
2011-2014 dziesiątki tysięcy firm zbankrutowało, bezrobocie przekroczyło 17 procent, a setki tysięcy 
młodych wykwalifikowanych ludzi wyemigrowało, generując straty w wysokości ponad 4% ludności 
aktywnej zawodowo. W 2011 roku rząd Passos Coelho wynegocjował z MFW pakiet ratunkowy w 
następstwie typowego planu oszczędnościowego polegającego na cięciu usług państwa dobrobytu, 
cięciu kosztów pracy i emerytur oraz prywatyzacji majątku publicznego, co doprowadziło do upadku 
zagregowanego popytu. Antonio Costa, ówczesny burmistrz Lizbony, sygnalizował te działania jako 
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podporządkowanie się neoliberalnemu porządkowi, który polegał na wykorzystywaniu narodu i 
wyprowadzaniu a nie przyciąganiu kapitału.   
 
Po wyborze na premiera Portugalii w 2015 roku, Antonio Costa sprzeciwił się normie, wycofując 
działania oszczędnościowe, które wpłynęły na godziny pracy, urlopy i podatki, jednocześnie 
zwiększając minimalne wynagrodzenie o 20 procent w ciągu dwóch lat. Co ciekawe, polityka ta była 
prowadzona przy zrównoważonych wydatkach publicznych, a nawet redukcji deficytu fiskalnego.  
Polityka Costy podniosła dochody społeczeństwa poprzez obniżenie podatków, zwłaszcza dla tych o 
niższych zarobkach, co pomogło ożywić krajową gospodarkę, a wraz z tym zwiększyło inwestycje 
publiczne i obniżyło bezrobocie, nie przeciążając jednocześnie zdolności fiskalnych. Krótko mówiąc, 
połączył dyscyplinę fiskalną z podziałem dochodów.   
 
Niemniej, podczas gdy ta antycykliczna reakcja pokazała wielu ludziom, że kryzys można przezwyciężyć 
bez likwidowania miejsc pracy i obniżania poziomu życia, w oczach innych Costa wprowadził zaledwie 
kilka zmian w gospodarce, szczęśliwym trafem w momencie ogólnego ożywienia w Europie, 
spadających ceny ropy naftowej, wzrostu eksportu i rozkwitu turystyki. Dlatego też krytycy twierdzą, 
że wzrost popytu krajowego był niewielki i nadmiernie skompensowany przez poprawę salda 
płatności, co pozwoliło na zaspokojenie potrzeb gospodarki bez zwiększania zapotrzebowania na 
finansowanie zewnętrzne. Co więcej, brak długoterminowego planu inwestycyjnego dla kraju 
mającego na celu zwiększenie produktywności oraz niestabilność sektora bankowego wzbudziły 
pewne obawy co do kierunku, w jakim w przyszłości pójdzie kraj. 
 
Jest jeszcze za wcześnie, aby zrozumieć, czy tego rodzaju powroty instrumentów antycyklicznych są 
skutecznymi środkami w obliczu kryzysu. W przypadku Portugalii, kraj ten mógł ostatecznie po prostu 
skorzystać na poprawie swojej sytuacji makroekonomicznej dzięki ożywieniu w Europie. Jednak, 
zasadnicze przekonanie rządu Costy, a mianowicie, że poprzez zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie 
dochodów w społeczeństwie wzmacniane jest zaufanie, może być początkiem nowej zmiany w 
globalnej ekonomii politycznej, ponieważ według jego koncepcji zaufanie jest wielką siłą napędową 
dla ożywienia gospodarczego. 
 
 

Zgodnie z wiarygodnymi raportami dotyczącymi podziału dochodów i dobrobytu, w ostatnich latach 
globalizacja inspirowana neoliberalną polityką dopasowań zaowocowała konsekwentnym 
przesuwaniem się dobrobytu z sektora pracy do sektora kapitałowego, z peryferiów do centrum i z 
najbiedniejszych grup społecznych do najbardziej uprzywilejowanych.2 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie rozważania, zaskakuje fakt, że polityka gospodarcza stosowana w 
ostatnich latach, narzucana niekiedy bezpardonowo przez organizacje międzynarodowe, opierała się 
na środkach (głównie radykalnej kontroli inflacji i deficytu budżetowego), które nie mają 
wystarczającego poparcia teoretycznego lub empirycznego w literaturze, prezentowane poza zwykłą 
retoryką.  

 
2 Według World Inequality Report 2018: w ostatnich dziesięcioleciach nierówność w dochodach wzrosła w 
prawie wszystkich krajach, ale w różnym tempie, co sugeruje, że instytucje i polityki mają znaczenie w 
kształtowaniu nierówności. Od 1980 roku nierówność w dochodach gwałtownie wzrosła w Ameryce Północnej, 
Chinach, Indiach i Rosji. Od 1980 do 2018 roku 1% najlepiej zarabiających ludzi na świecie przechwycił dwa razy 
więcej tej zasobności niż 50% najbiedniejszych ludzi. 
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Wszystko to pozwala podejrzewać, że polityka gospodarcza nie jest prowadzona w oparciu o 
obiektywne kryteria lub neutralne interesy, ale raczej bazując na bardzo znaczącym konflikcie 
społecznym i w kontekście ogromnych nierówności, gdzie tylko najpotężniejsze podmioty i instytucje 
mogą wpływać na rządy, aby tworzyły politykę podporządkowaną ich interesom. Takie podmioty mają 
na celu zapewnienie, że stosowane polityki gospodarcze najlepiej zabezpieczają ich interesy 
gospodarcze, finansowe i polityczne. 
 
Dlatego musimy zrozumieć, że ta najbardziej konserwatywna nauka ekonomiczna, mająca poparcie 
status quo, potężne środki rozpowszechniania i sprowadzająca społeczeństwa do obszaru 
indywidualności i racjonalnego zachowania, funkcjonuje w istocie wyłącznie w interesie dobroczyńcy. 
Wszyscy musimy zrozumieć, że za każdą decyzją dotyczącą polityki gospodarczej kryje się czyjś interes.  
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- Makroekonomia: Makroekonomia to dziedzina ekonomii, która w miejsce analizy problemów z 

indywidualnej perspektywy stosuje analizę, w której gospodarka jest zbiorem relacji 
ekonomicznych. Dlatego, gdy mówimy o gospodarce państwa i o najważniejszych kwestiach, 

którymi można zarządzać w odniesieniu do całościowego funkcjonowania gospodarki, mówimy o: 
pełnym zatrudnieniu, wzroście gospodarczym, stabilności cen i sprawiedliwym podziale zysków. 

- Model neoklasyczny: Model neoklasyczny opiera się na hipotezie, że gospodarka automatycznie 
osiąga pełne zatrudnienie i z tego powodu zagregowana podaż jest ustalona w określonej 
wielkości całkowicie nieelastycznej w stosunku do cen. Ponadto teoria ta twierdzi, że ceny są 
całkowicie elastyczne, dzięki czemu mogą rosnąć lub spadać w zależności od potrzeb, aby 
automatycznie skorygować nierówność, która może wystąpić między zagregowaną podażą a 
popytem. W tych warunkach, interwencja poprzez popyt jest odrzucana, ponieważ prowadziłaby 
jedynie do wzrostu cen.  

- Model keynesowski: Model keynesowski opiera się na założeniu, że ceny są bardzo sztywne, więc 
same nie mogą zagwarantować równowagi. Dlatego też, może wystąpić sytuacja równowagi z 
bezrobociem. Kiedy zdarza się to drugie, warto dążyć do wzrostu popytu, aby osiągnąć większy 
dochód i zatrudnienie. 

- Zagregowany popyt Zagregowany popyt jest makroekonomiczną miarą całkowitej wielkości 
popytu na wszystkie wyroby gotowe i usługi wytworzone w gospodarce. Zagregowany popyt jest 
wyrażony jako całkowita kwota pieniędzy wymieniona na te towary i usługi na określonym 
poziomie cen i w określonym czasie. Innymi słowy, jest to suma zagregowanej konsumpcji, 
zagregowanych inwestycji i wydatków publicznych.   

- Zagregowana podaż: Zagregowana podaż to wielkość produkcji towarów i usług, jaką firmy w całej 
gospodarce są skłonne wprowadzić na rynek przy różnych poziomach istniejących cen. Na 

zagregowaną podaż wpływa wiele czynników: dostępność populacji aktywnej zawodowo, zapasy 
kapitałowe i technologia. Wszystkie te czynniki, po zagregowaniu, determinują poziom produkcji 
gospodarki.  

- Inflacja: Inflacja, czyli niestabilność cen, jest jedną z przyczyn bardzo negatywnych zaburzeń w 
gospodarce narodowej. Walka z inflacją przez brak wpływu na wzrost i zatrudnienie jest 

nierozwiązanym wyzwaniem. Tradycyjnie istniały trzy główne wyjaśnienia inflacji: nacisk po 
stronie popytu, który występuje z powodu nadmiernej presji na wydatki; nacisk kosztów, presja, 
która pochodzi z kosztów, głównie z płac; oraz inflacja strukturalna, która wyjaśnia wzrost cen 
będący częścią ogólnej natury systemu gospodarczego.    
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Ć
Opis ćwiczenia 

Ćwiczenie ma na celu przyswojenie różnic między dwoma modelami w zakresie rodzaju proponowanej 
interwencji. Towarzyszy mu ćwiczenie uzupełniające, które można kontynuować w domu lub podczas 
kolejnych zajęć. 

Cele 

• Wywołanie refleksji na temat objaśnionych koncepcji teoretycznych  

• Zbadanie głównych mechanizmów polityki fiskalnej i pieniężnej 

• Przedstawienie podstawowych faktów dotyczących modelu neoklasycznego i keynesowskiego   

Materiały i czas 

Nie są potrzebne żadne materiały. Czas realizacji ćwiczenia od 30 minut do godziny. 

Wielkość grupy 

Minimum 10 osób 

Instrukcje dla trenerów 

1. Podziel klasę na małe grupy. 

2. Nauczyciel odczytuje pytania z każdej rundy (patrz Pytania do quizu poniżej) - ćwiczenie składa się z 
3 rund, z których w każdej są 3 pytania. 

https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/portugals-economic-recovery-how-much-came-from-ditching-austerity/
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/portugals-economic-recovery-how-much-came-from-ditching-austerity/
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3. W zależności od poziomu zrozumienia, nauczyciel może realizować ćwiczenie jako quiz lub 
udostępnić odpowiedzi na kartach, które uczniowie powinni wybrać, aby ‘uzupełnić puste pola’ w 
każdym pytaniu. Zobacz poniżej odpowiedzi w dwóch różnych formatach.  

4. Po każdej rundzie nauczyciel udziela odpowiedzi na pytania i zachęca do dyskusji. Ta część ćwiczenia 
powinna zająć łącznie od 20 do 30 minut. 

5. Ćwiczenie można uzupełnić opisanym powyżej ćwiczeniem, aby dopełnić godzinę realizacji 
ćwiczenia. 
 

Pytania 

1. Wskaż co najmniej dwie różnice pomiędzy podstawowymi hipotezami modelu neoklasycznego 
i keynesowskiego. 

2. W przypadku modelu ......... państwo powinno interweniować, próbując zrównoważyć 
nierównowagę gospodarczą. 

3. Polityka fiskalna wpływa na ...., a polityka pieniężna na ... 

4. Model neoklasyczny zakłada, że najlepszą polityką do zastosowania w obliczu nierównowagi 
gospodarczej jest ... 

5. Model keynesowski zakłada, że najlepszą polityką do zastosowania w obliczu nierównowagi 
gospodarczej jest ... 

6. Czym jest efekt mnożnikowy? 

7. Czy obniżenie podatków jest elementem określającym politykę fiskalną czy pieniężną? 

8. Kto decyduje o podaży pieniądza? 

9. Czy polityka pieniężna może wpłynąć na konsumpcję? 

 

Odpowiedzi 

1.  

 Neoklasyczny Keynesowski 

Ceny Elastyczne Sztywne 

Zatrudnienie Pełne zatrudnienie  Niedostateczne zatrudnienie 

Interwencja publiczna Nie, rynki mogą regulować się 
automatycznie 

Tak, gospodarka potrzebuje 

regulacji  

 

2. Keynesowski 

3. Polityka fiskalna wpływa na zagregowany popyt, a polityka pieniężna na podaż pieniądza 
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4. Pieniężna 

5. Fiskalna 

6. Szereg reakcji łańcuchowych, które mają miejsce po zwiększeniu zagregowanego popytu przez 
wydatki publiczne (polityka fiskalna), które ostatecznie zwiększają dochody prywatne i wzrost 
produktu w większym stopniu niż początkowo przez pierwotny bodziec. 

7. Fiskalna 

8. Rząd/Bank Centralny 

9. Tak, wtórnie. Kiedy podaż pieniądza wzrasta, stopa procentowa spada, a rzeczywiste zmienne, 

takie jak konsumpcja i inwestycje rosną, ponieważ ludzie mają z jednej strony mniej bodźców 
do oszczędzania, a z drugiej strony więcej bodźców do uzyskania kredytu bankowego, 
ponieważ jego koszt jest niski (niskie oprocentowanie), generując tym samym bodźce do 
finansowania konsumpcji lub inwestycji kredytami. 

Karty quizowe (do wydrukowania)  

Elastyczne ceny Sztywne ceny 

Pełne zatrudnienie Niedostateczne zatrudnienie 

Rynki mogą regulować się automatycznie Rynki nie mogą regulować się automatycznie, 
potrzebują regulacji  

Keynesowski 

 

Zagregowany popyt 

Podaż pieniądza Pieniężna 

 

Fiskalna 

 

Szereg reakcji łańcuchowych, które mają 
miejsce po zwiększeniu zagregowanego 
popytu przez wydatki publiczne (polityka 

fiskalna), które ostatecznie zwiększają 
dochody prywatne i wzrost produktu w 

większym stopniu niż początkowo przez 
pierwotny bodziec. 

Fiskalna 

 

Rząd/Bank Centralny 

 

Tak, wtórnie. Kiedy podaż pieniądza wzrasta, 
stopa procentowa spada, a rzeczywiste 

zmienne, takie jak konsumpcja i inwestycje 

rosną, ponieważ ludzie mają z jednej strony 
mniej bodźców do oszczędzania, a z drugiej 
strony więcej bodźców do uzyskania kredytu 
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bankowego, ponieważ jego koszt jest niski 
(niskie oprocentowanie), generując tym 
samym bodźce do finansowania konsumpcji 
lub inwestycji kredytami. 
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Ć
To ćwiczenie może być wykorzystane jako kontynuacja quizu w klasie lub jako praca domowa.  

Cele 

• Ugruntowanie wiedzy z quizu 

Pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób zmienne makroekonomiczne działają w gospodarce realnej. 

Etapy: 

1. Podczas sprawdzania odpowiedzi nauczyciel zapisuje te prawidłowe na tablicy. 

2. Każda grupa wybiera model i politykę, których będzie bronić jako najlepszych do 
przezwyciężenia nierównowagi ekonomicznej. Uczniowie mogą mieć przy sobie materiały 
pomocnicze (tabela) dla orientacji.  

3. Poproś uczniów, aby omówili je w swoich grupach, w tym założenia i ich wpływ. 

4. Poproś każdą grupę, aby przedstawiła swoje argumenty pozostałym uczestnikom. Wychodząc 
od przeglądu każdego modelu, powinni wyjaśnić, jak w ich rozumieniu polityka fiskalna i pieniężna 
tego modelu wpływa na gospodarkę realną i jaki jest ich wpływ przewidywany w ramach modelu. 
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Ć
Opis ćwiczenia 

Analiza mediów o tematyce gospodarczej, dzięki której uczniowie zwiększą dostępność tych publikacji. 
Uczniowie powinni wyszukać przykłady mediów z różnych krajów i znaleźć te o różnych punktach 
widzenia, aby pokazać pozostałym uczniom jak subiektywne mogą być informacje.  

Cele 

Zaznajomienie uczniów z czytaniem wiadomości gospodarczych i rozwijanie ich umiejętności 
korzystania z mediów 

• Uświadomienie uczniów, że sposób, w jaki otrzymujemy informacje o gospodarce jest subiektywny 

• Próba wskazania środków oszczędnościowych lub publicznych działań stymulacyjnych stosowanych 
przez kraje 

Materiały i czas 

● Artykuły prasowe, które omawiają kryzys gospodarczy.  

○ Nauczyciel decyduje, czy może być to kryzys globalny czy lokalny; którykolwiek z wyżej 
wyjaśnionych kryzysów lub inny. Najlepiej, gdyby artykuły dotyczyły tego samego 
kryzysu, ale pochodziły z różnych źródeł. Materiał powinien być dostarczony przez 
nauczyciela.  

Ćwiczenie powinno zająć od 45 minut do godziny.  

Wielkość grupy 

Dowolna      

Instrukcje dla trenerów 

1. Poproś uczniów, aby podzielili się na grupy. Kserokopie artykułów są umieszczane na stołach 
tekstem w dół i numerowane. Po kolei, każda grupa wybiera artykuł.  

2. Każda grupa powinna przeczytać i omówić artykuł, próbując rozpoznać ewentualne uprzedzenia. 
Na przykład, powinni zidentyfikować fakty, opinie, spekulacje i tak dalej.  

3. Pytania, które mogą ukierunkować analizę artykułu (nauczyciel może je zmienić):           

 

a. Czy uczniowie znają źródło? 

b. Czy uczniowie potrafią wskazać, gdzie mógł zostać napisany artykuł? 

c. Czy przedstawia on fakty czy opinię? 

d. Czy artykuł dotyczy tylko perspektywy ekonomicznej, czy też sfery politycznej i 
społecznej? 
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e. Czy ten materiał pomaga im lepiej zrozumieć omawiany kryzys, czy też utrudnia jego 
zrozumienie? 

f. Czy przedstawiał różne perspektywy pochodzące z różnych źródeł? 

g. Czy uczniowie są w stanie wskazać niektóre z analizowanych słów kluczowych? 

o Polityka gospodarcza 

o Regulacja 

o Państwo dobrobytu 

o Inwestycje publiczne 

o Neoliberalizm 

o Oszczędności 

h. Czy artykuł broni jakiegoś stanowiska w sprawie interwencji rządu? 

 

4. Po pewnym czasie każda grupa przedstawia sprawozdanie z dyskusji, wyjaśniając swoje 
odpowiedzi na pytania i wszystkie inne poruszone zagadnienia. Inni uczniowie mogą zadawać im 
pytania. Zapisz ustalenia z tego ćwiczenia na tablicy.  

 

Proponowane źródła: 

● Financial Times 

● The Economist 

● The Wall Street Journal  

● Także gazety zagraniczne (El País, The Guardian, itp.)  

● Zdecydowanie zaleca się korzystanie z lokalnych mediów o tematyce gospodarczej/z dziedziny 
ekonomii politycznej  

Przykłady: 

Chris Giles for Financial Times : Global economy: the week that austerity was officially buried. Łącze 

The Economist: Beyond crisis management, Bold ideas for solving America’s financial mess. Łącze 
  

https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885
https://www.ft.com/content/0940e381-647a-4531-8787-e8c7dafbd885
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
https://www.economist.com/finance-and-economics/2008/09/18/beyond-crisis-management
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Ć
Opis ćwiczenia 

Interaktywne ćwiczenie ukierunkowane na debatę.  

Te dwa różne modele (oszczędności kontra bodźce) powinny być stosowane w ich ‘czystej’ formie, 
jednak należy wyjaśnić, że w rzeczywistości decyzje rządów są bardziej zróżnicowane, a nie czarne lub 
białe. 

Cele 

• Umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy w zakresie różnych teorii ekonomii politycznej 

• Promowanie umiejętności prowadzenia debaty i analizy 

• Wzbudzenie zainteresowania i zainicjowanie dyskusji na temat różnych sposobów radzenia sobie z 
kryzysem 

Materiały i czas 

Kserokopie kart (poniżej) z różnymi sytuacjami braku równowagi ekonomicznej. Objaśnienie i 
ćwiczenie w grupie są szacowane na 20-30 minut. Dyskusja końcowa powinna zająć około 30 minut w 
zależności od liczebności grup.  

Wielkość grupy 

Minimum 15 osób 

 

Instrukcje dla trenerów 

1. Podziel uczniów na pary, które później zostaną ponownie podzielone na pół.  

2. Ponumeruj karty poniżej i poproś pary uczniów, aby wybrały kartę. Każda karta przedstawia różne 
przykłady nierównowagi ekonomicznej.  

3. Poproś grupy, aby zapoznały się z każdą problematyczną sytuacją, omówiły ją i zastanowiły się, 
jakie byłyby zalecenia każdego modelu (neoklasyczny czy keynesowski). W tym celu każda grupa 
powinna zostać podzielona na pół i odegrać rolę reprezentującą jedną z dwóch szkół myśli 
ekonomicznej. 

4. Po dyskusji w ramach swojej grupy, każda grupa po kolei staje przed pozostałymi uczestnikami i 
przedstawia swoją argumentację. W tym celu zaaranżuj pomieszczenie tak, aby przemawiający 
uczestnicy zajmowali centralną pozycję w klasie, aranżując miejsca dla pozostałych uczniów wokół, 
aby mogli słuchać i obserwować.  

5. Po każdej dyskusji grupowej nauczyciel powinien poprosić audytorium (pozostałych uczniów) o 
zagłosowanie na wybrane rozwiązanie i wyjaśnienie swojego wyboru. 

6. Aby ukierunkować uczniów na właściwą rolę, każdy z nich powinien jasno określić swoje 
stanowisko, próbując odpowiedzieć na pytania CO, JAK i KTO. Oto kilka pytań, które pomogą 
ukierunkować analizę: 
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a. Czy państwo powinno interweniować czy nie? 

b. Jeśli tak, to jak?  

i. Polityka fiskalna: zwiększanie wydatków publicznych (udzielanie dotacji, 
obniżanie podatków itp.); lub ich zmniejszanie (podwyżka podatków, 
prywatyzacja majątku publicznego itp.)  

ii. Polityka pieniężna: zwiększanie podaży pieniądza, a wraz z nią obniżanie stóp 

procentowych zachęcające do konsumpcji i inwestycji; lub zmniejszenie podaży 
pieniądza, a wraz z nią podniesienie stóp procentowych, zachęcające do 
oszczędzania i wycofywania pieniędzy z gospodarki.  

c. Jeśli nie, to jak? 

i. Umożliwienie rynkowi samodzielnej regulacji bez interwencji, co pozwala na 

wzrost cen w przypadku nadwyżki popytu lub ich spadek w przypadku nadwyżki 
podaży. 

ii. Automatyczne mechanizmy: uszczuplenie istniejącego zasobu kapitału, który 
wymaga  wymiany, a tym samym wzrost popytu na pracę 

d. Czy podejmowane działania są bardziej zbliżone do planu oszczędnościowego czy do 
inwestycji publicznych? 

e. Jakie mogą być skutki społeczne ? / Który sektor społeczeństwa zyska najwięcej? 

 

Karty problemów 

Inflacja: ceny rosną szybciej niż płace i nominalne stopy procentowe. Ponieważ ceny rosną szybciej niż 
płace, konsumpcja spada; inwestycje również spadają ze względu na dużą niestabilność procesu i 
niepewność.  

Recesja: okres ujemnego wzrostu gospodarczego lub innymi słowy spadku wielkości gospodarki. Wraz 
ze spowolnieniem aktywności gospodarczej zmniejsza się konsumpcja, a zapasy firm rosną.  

Kryzys zadłużenia: rząd zwiększa wydatki podczas, gdy dochody spadają 

Bezrobocie: brak równowagi między popytem a podażą pracowników. Wynika to z wahań cyklu 
koniunkturalnego, ponieważ koszty wzrosły, a firmy muszą zmniejszać liczbę pracowników, aby nie 
utracić korzyści.  

Nierówność: powiększanie się nierówności w wyniku rosnącej koncentracji bogactwa na i tak już 
wysokim poziomie zamożnej części populacji, skutkujące pogorszeniem się standardu życia większości 
społeczeństwa.  
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Ć
Opis ćwiczenia 

Ćwiczenie mające na celu zdobycie wiedzy na temat kryzysu i historii gospodarczej.  

Cele 

• Przedstawienie historycznej perspektywy współczesnego kryzysu..  

• Wyposażenie uczniów w narzędzia do badania problemów dotyczących kryzysu gospodarczego i 
wydarzeń, które do niego doprowadziły.  

• Zachęcenie uczniów do krytycznego myślenia o wspólnych cechach i różnicach między kryzysami.  

Materiały i czas 

Kserokopia chronologii kryzysu. To ćwiczenie powinno zostać zaplanowane na dwa dni. Pierwszego 
dnia nauczyciel przedstawia ćwiczenie (15 minut); podczas kolejnej sesji uczniowie wygłaszają swoje 
prezentacje (czas zależy od liczby uczniów i aranżacji grupy, ale może to zająć od godziny do dwóch). 

Instrukcje dla trenerów 

1. Po przeczytaniu chronologii współczesnego kryzysu, zgodnie z dokonanym wyborem, podziel 

uczniów na małe grupy (jeśli to możliwe, nie mniej niż dwu i nie więcej niż cztero-osobowe).  

2. Każda grupa jest proszona o przeprowadzenie dogłębnych badań dotyczących wybranego przez 
siebie kryzysu. Staraj się unikać sytuacji, w której dwie grupy zajmują się tym samym zdarzeniem.  

3. Po przeprowadzeniu badań w domu, każda grupa przedstawia prezentację na temat wybranego 
przez siebie zdarzenia kryzysowego. Prezentacja powinna trwać około 15 minut. Mile widziane są 
materiały pomocnicze w postaci prezentacji ppt lub plakatów.  

4. Uczniowie powinni uwzględnić w swoich prezentacjach następujące kwestie: 

a. Jakie były przyczyny kryzysu? 

b. Który sektor ucierpiał najbardziej? 

c. Czy rząd podjął jakieś działania? Jeśli tak, to jakie? 

d. Czy miała miejsce interwencja organizacji międzynarodowych? 

e. Jakie wdrożono decyzje dotyczące polityki gospodarczej? Oszczędności czy wsparcie 
publiczne? 

f. Czy kraj poprawił swoją sytuację? / Czy znaleziono rozwiązanie? 

g. Czy można stwierdzić, czy doszło do jakiejkolwiek redystrybucji dochodów?  
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Chronologia kryzysu 

Kryzys zadłużenia w Ameryce Łacińskiej pod koniec lat 70. i na początku lat 80.: znany jako ‘stracona 
dekada’, kraje Ameryki Łacińskiej pożyczyły ogromne kwoty od instytucji międzynarodowych, budując 
dług zagraniczny, którego później nie były w stanie spłacić.  

1997 Kryzys finansowy w Azji: kryzys rozpoczął się w Tajlandii, gdy po przejęciu ogromnego zadłużenia 
zagranicznego bankructwo wywołało efekt zarazy, która rozprzestrzeniła się na najbliżej sąsiadujące 
kraje. 

1998 Kryzys finansowy w Rosji: dewaluacja rubla przez rząd rosyjski stała się przeszkodą w spłacie 
długu. Kryzys miał poważny wpływ na gospodarki wielu krajów sąsiednich. 

2001 Wielka depresja w Argentynie: Wpływ rosyjskiej i innych regionalnych depresji w połączeniu z 
niestabilnością gospodarczą spowodowaną nierealnym powiązaniem peso z dolarem przyniosły 
potworny kryzys gospodarczy w postaci wysokiego bezrobocia, zamieszek, upadku rządu i braku 
możliwości spłaty długu zagranicznego kraju.  

Początek XXI wieku bańka internetowa: załamanie giełdy spowodowane przecenianiem firm 
prowadzących działalność w Internecie pod koniec lat 90-tych XX wieku. 

2009 Kryzys zadłużenia w Grecji: kryzys zadłużenia państwowego, w obliczu którego stanęła Grecja w 
następstwie kryzysu finansowego w latach 2007–2008. 

2008-2014 Wielka Recesja w Hiszpanii: miała miejsce w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku. 
Główną przyczyną kryzysu w Hiszpanii była bańka spekulacyjna na rynku mieszkaniowym i 
towarzyszące jej niezrównoważenie wysokie tempo wzrostu PKB. 

2020. Globalny kryzys zdrowotny spowodowany pandemią wirusa Covid-19.  

Możliwe źródła 

● Encyklopedia Britannica  

● MFW 

● UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju)  

● Bank Światowy 
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ę 

Przegląd 

Zadanie to ma na celu uświadomienie uczniom różnic pomiędzy dwoma modelami w zakresie rodzaju 
interwencji, które sugerują. Towarzyszy mu zadanie do wykonania w domu lub na następnych 
zajęciach. 
 
Pytania 

 

1. Wskaż, która z hipotez wyjściowych modelu neoklasycznego i keynesowskiego jest prawdziwa: 
a) Ceny: model neoklasyczny zakłada, że są elastyczne, keynesowski - że są sztywne 
b) Ceny: model neoklasyczny zakłada, że są sztywne, keynesowski zakłada, że są 

elastyczne 
c) Model keynesowski zakłada, że rynki mogą się samoczynnie regulować 
d) Model neoklasyczny zakłada, że gospodarka znajduje się na poziomie pełnego 

zatrudnienia 
e) Model keynesowski zakłada, że gospodarka znajduje się na poziomie pełnego 

zatrudnienia 
 

2. W przypadku modelu________ państwo powinno interweniować próbując zniwelować 
nierównowagę gospodarczą. 

a) Keynesowski 
b) neoklasyczny 

 
3. Polityka fiskalna wpływa na _____, a polityka monetarna na ____ 

a) Podaż pieniądza / Zagregowany popyt 
b) Stopy procentowe / Zagregowany popyt 
c) Zagregowany popyt / Podaż pieniądza 
d) Żadne z powyższych 

 
4. W modelu neoklasycznym przyjmuje się, że najlepszą polityką stosowaną w obliczu 

nierównowagi gospodarczej jest ______ 
a) Fiskalna 
b) monetarna 

 
5. W modelu keynesowskim rozumie się, że najlepszą polityką stosowaną w obliczu 

nierównowagi gospodarczej jest polityka______ 
a) fiskalna 
b) monetarna 

 
6. Efekt mnożnikowy odnosi się do serii reakcji łańcuchowych, które zachodzą po zwiększeniu 

zagregowanego popytu przez wydatki publiczne (polityka fiskalna) i które w końcu zwiększają 
dochód prywatny i wzrost PKB w sposób większy niż ten wygenerowany przez pierwotny 
bodziec. 

a) Prawda 
b) Fałsz 
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7. Czy obniżenie podatków jest elementem określającym politykę fiskalną czy monetarną? 
a) Fiskalną 
b) Monetarną 

 
8. Kto decyduje o podaży pieniądza? 

a) Konsumenci 
b) Banki prywatne 
c) Rząd/Bank Centralny 

 
9. Czy polityka monetarna może wpływać na konsumpcję? 

a) Nie, polityka pieniężna nie ma wpływu na konsumpcję, ponieważ nie wpływa na ceny 
b) Tak, choć poprzez efekt wtórny. Kiedy podaż pieniądza wzrasta, stopa procentowa 

spada, a realne zmienne, takie jak konsumpcja i inwestycje, rozszerzają się. Dzieje się 
tak dlatego, że ludzie mają z jednej strony mniej bodźców do oszczędzania, a z drugiej 
strony więcej bodźców do zaciągania kredytów bankowych, gdyż ich koszt jest niski 
(niskie stopy procentowe), a więc powstają bodźce do finansowania konsumpcji lub 
inwestycji kredytem. 
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Informacja Creative commons 

Autor: Lía Barrese, ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo 

 

Ten tekst jest publikowany na warunkach licencji Creative Commons: by-nc-nd/3.0/ Nazwisko autora 

powinno brzmieć następująco: by-nc-nd/3.0/ Lía Barrese, ITD -Innovación, Transferencia y Desarrollo, 

Program Erasmus+ na rzecz edukacji osób dorosłych w Unii Europejskiej. Tekst i materiały mogą być 
powielane, rozpowszechniane i udostępniane publicznie w celach niekomercyjnych. Jakkolwiek, nie 
mogą być w żaden sposób edytowane, modyfikowane lub zmieniane. 

Informacje o prawach autorskich do zdjęć można znaleźć bezpośrednio pod zdjęciami. 

 

Oświadczenie Erasmus+ 

Wsparcie Komisji Europejskiej w zakresie wydania niniejszej publikacji nie jest równoznaczne z 

propagowaniem przez Komisję jej treści, która odzwierciedla jedynie stanowisko autora, a Komisja nie 
ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. 
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ą ń 

Pasek klimatyczny przedstawiający średnie roczne temperatury globalne (1850-2018)1 

ż
Termin „rozwój zrównoważony” wywodzi się z leśnictwa i oznacza, że należy wycinać tylko tyle drzew, 
ile odrośnie na nowych plantacjach, utrzymując drzewostan i ich plony na stałym poziomie. Koncepcje 
słabego i silnego rozwoju zrównoważonego dostarczają różnych odpowiedzi na pytanie, co to znaczy 

utrzymywać zrównoważone zasoby.  
 

Słaby zrównoważony rozwój jest terminem stosowanym w ekonomii środowiska i opiera się na 
zasadzie wymienności; kapitał naturalny (zasoby naturalne) może być zastąpiony kapitałem fizycznym 

(np. poprzez zaangażowanie maszyn lub infrastruktury technicznej) oraz kapitałem ludzkim (np. 
poprzez wykorzystanie wiedzy). Trzy obszary: środowisko, społeczeństwo i gospodarka funkcjonują 
oddzielnie i wzajemnie na siebie oddziałują poprzez wymianę zasobów. Kapitał fizyczny oznacza sferę 
ekonomiczną, kapitał ludzki – sferę społeczną, a kapitał naturalny – sferę ekologiczną. Zrównoważony 
rozwój oznacza utrzymywanie stałego poziomu całkowitego zasobu tych kapitałów (sumy trzech 

rodzajów kapitału) i zwiększanie go tam, gdzie to możliwe. Kapitał naturalny, fizyczny i ludzki są 
porównywalne i wzajemnie zastępowalne, czyli wymienne, za pomocą jednej miary, jaką jest pieniądz. 
W celu przeprowadzenia tej wymiany stosuje się odpowiednie metody porównawcze, na przykład 
poprzez analizę kosztów i korzyści.  
 

Tworzone są rynki, na których handluje się tymi trzema formami kapitału. Prowadzi to do tzw. procesu 
utowarowienia, co oznacza, że wolne dobra, takie jak powietrze i woda będące podstawą życia są 
przekształcane w towary, którymi można handlować tak jak innymi dobrami. Dlatego – jak się uznaje 
– nie jest problemem gdy w dzisiejszych czasach kurczy się kapitał naturalny, regiony zamieniają się w 
pustynie, o ile jednocześnie zwiększa się kapitał fizyczny, na przykład poprzez budowę dróg. Ze 
względu na wymienność, szkody wyrządzone środowisku naturalnemu mogą być rekompensowane 
finansowo. Ci, którzy korzystają z przelotów samolotami mogą „rekompensować” straty 
spowodowane przez emisje poprzez opłaty wyrównawcze, na przykład w ramach projektów 
ponownego zalesiania. 

 

Kluczowym pojęciem słabego rozwoju zrównoważonego jest optymalizacja – neoklasyczna koncepcja 

najlepszej możliwej alokacji ograniczonych zasobów. Aby optymalnie rozdysponować zasoby, należy 
uwzględnić i obliczyć efekty zewnętrzne. Efekty zewnętrzne są powodowane przez podmioty, które 
nie ponoszą generowanych kosztów. Na przykład, ma to miejsce gdy firma emituje zanieczyszczone 
powietrze z komina bez filtra lub bez płacenia odszkodowania osobom, na które ma to negatywny 

wpływ. Jeżeli efekty zewnętrzne nie są uwzględnione w cenie, optymalny wynik rynkowy nie 
odpowiada optymalnemu wynikowi społecznemu, co prowadzi do nieprawidłowości w 

 
1

 Hawkins, 2018 
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funkcjonowaniu rynku ze względu na błędne sygnały cenowe. Internalizacja efektów zewnętrznych, 

takich jak odszkodowania pieniężne za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu, jest zatem 
kluczowym instrumentem koncepcji słabego zrównoważonego rozwoju: Za pomocą „właściwych cen” 
obciążenia środowiskowe, które do tej pory nie były ujęte w cenach (czyli były eksternalizowane) są 
teraz internalizowane (czyli uwzględniane w cenach). Przykładem mogą być opłaty lub podatki od 
zanieczyszczonej wody lub powietrza czy certyfikaty emisyjne. Słaby zrównoważony rozwój opiera się 
na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Kto generuje koszty ekologiczne i społeczne, ten powinien je 
również ponosić. Jednak nie jest łatwe do określenia, jaka powinna być „właściwa cena” za 
doprowadzenie do wymarcia gatunku lub degradację ekosystemów. 
 

Silny zrównoważony rozwój znajduje się w centrum rozważań na polu ekonomii ekologicznej poza 
dyskusją na temat optymalnej alokacji zasobów. Silny zrównoważony rozwój opiera się na zasadzie 
osadzenia: gospodarka jest podsystemem osadzonym w społeczeństwie i sferze biofizycznej. Zakłada, 
że życie gospodarcze i społeczne opiera się na niezastąpionych, wzajemnie powiązanych 
ekosystemach, które należy chronić. Działalność gospodarcza napotyka na ograniczenia ekologiczne. 
Ograniczona jest zastępowalność wartości przyrodniczych przez inne rodzaje kapitału. W miejsce 
optymalizacji, silny zrównoważony rozwój wymaga holistycznego i systemowego spojrzenia na 
systemy społeczno-ekologiczne oraz rozsądnego rozważenia alternatywnych rozwiązań. Z tego punktu 
widzenia trzy obszary: środowisko, kwestie społeczne i gospodarka są pod wieloma względami 
niewspółmierne, to znaczy nieporównywalne za pomocą jednej miary, a zatem nie są wzajemnie 
wymienne.  
 

W rozumieniu silnego zrównoważonego rozwoju, środowisko naturalne nie jest jedynie 
nagromadzeniem zasobów (kapitału), ale złożonym ekosystemem, który zapewnia ludziom funkcje 
życiowe. Ma wartość samą w sobie z tego względu, że występują jakościowe różnice między 
wytworzonym kapitałem a przyrodą; ten pierwszy jest odtwarzalny (np. można wybudować nowe 

mosty) a zniszczenie środowiska jest często nieodwracalne. „Z ryb w akwarium można zrobić zupę 
rybną, ale z zupy rybnej nie da się pozyskać ryb do akwarium”. 
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 Słaby zrównoważony rozwój  Silna zrównoważony rozwój 
Znaczenie 

zrównoważonego 
rozwoju 

Utrzymanie lub zwiększenie ogólnej 
wartości zasobu kapitałowego 

Utrzymanie niezastąpionych 
kluczowych zasobów naturalnych 

i ekosystemów 

Kluczowa idea Wymienialność kapitału naturalnego i 
innych rodzajów kapitału (maszyn, kapitału 
ludzkiego, pieniędzy)  

Osadzanie; Zastępowalność 
środowiska naturalnego przez 
inne rodzaje kapitału jest 
ograniczona. 

Kluczowe 

koncepcje 

 

Optymalizacja (najlepsza możliwa alokacja 
ograniczonych zasobów)  

Internalizacja skutków zewnętrznych 
(zasada „zanieczyszczający płaci”) 

Niewspółmierność (brak 
możliwości porównania za 
pomocą jednej miary, np. 
pieniądzem);  
Rozważanie alternatywnych 
rozwiązań 

Zasada ostrożności 
Graficzna 

prezentacja 

 

 

 

 

 

Skutki  Opłaty wyrównawcze za szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu 
(wypłaty odszkodowań) 

Działalność człowieka może mieć 
nieodwracalne skutki 

Dziedziny 

ekonomiczne 

Ekonomia środowiska i zasobów 

naturalnych 

Ekonomia ekologiczna 

Tabela 1. Porównanie silnego i słabego zrównoważonego rozwoju2 

 

Silny zrównoważony rozwój opiera się na zasadzie ostrożności: należy unikać lub ograniczać 
ewentualne szkody lub zanieczyszczenia środowiska, które mogłyby zagrażać człowiekowi, nawet 
jeżeli nie ma pewności, że wystąpią. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu opiera się na zasadzie ostrożności. Dlatego wszelka działalność gospodarcza powinna opierać 
się na wynikach badań nad klimatem.  

ą
ń ś

Jak powinna wyglądać transformacja ukierunkowana na osiągnięcie przyjaznej dla klimatu, 
zrównoważonej gospodarki? Poniższe strategie różnią się między sobą podstawowymi założeniami i 
zastosowanymi rozwiązaniami.  
 

 
2 Ilustracja własna na podstawie: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 27-30 
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Strategia rynkowo-liberalna, oparta na neoklasycznych koncepcjach Friedricha von Hayeka, postrzega 

rynek jako instytucję, która łączy działania jednostki i dobrobyt społeczny. Można to zwizualizować w 
postaci „niewidzialnej ręki”, która odpowiada za działanie, które w sposób niezamierzony prowadzi 

do optymalnego wyniku społecznego. Reguluje ona popyt i podaż za pomocą mechanizmu 
rynkowego. Tak więc realizacja własnych celów może służyć dobru wspólnemu lepiej niż jakiekolwiek 
planowanie gospodarcze. Państwo jest aparatem przymusu, którego wpływ na faktyczne operacje 
gospodarcze musi być stale minimalizowany. Gospodarka wolnorynkowa i wolny handel jest 
najlepszym fundamentem zrównoważonej działalności gospodarczej. Jeżeli działa rynek i system 
własności, można zakładać, że przyszła transformacja przebiegnie spontanicznie dzięki procesom 

rynkowym. Zadaniem polityki rynkowo-liberalnej jest jedynie zapewnienie odpowiednich ram 

prawnych. W ramach tego modelu występuje całe spektrum założeń: od podejść libertariańskich, 
które dążą do zminimalizowania interwencji państwa (zgodnie z koncepcją Hayeka), po stanowiska 

neoklasyczne oparte na korygowaniu niedoskonałości rynku (na przykład poprzez podatek od emisji 
CO2). Niedoskonałości rynku można uniknąć, jeżeli dobra ekologiczne, takie jak dobra jakość powietrza 
i wody, zostaną odpowiednio wyceniane, ponieważ spowoduje to optymalne wykorzystanie 
ograniczonych zasobów i czynników produkcji. Związana z tym ekspansja rynków powoduje 
utowarowienie coraz większego zakresu sfer życia, które wcześniej nie były wyceniane i poddane 
mechanizmom rynkowym.  

 

Strategia postępującej transformacji społeczno-ekologicznej wynika z ogromnych wyzwań 
środowiskowych dnia dzisiejszego. Inspiracją są tu teorie Karla Polanyi'ego, różne teorie społeczno-

ekonomiczne, szereg badań przeprowadzonych nad transformacją społeczno-ekologiczną, a 
częściowo także założenia Keynesa. Zgodnie z tą strategią konieczna jest fundamentalna 
transformacja, która stworzy nowe ścieżki ukierunkowane na zrównoważoną i sprawiedliwą 
gospodarkę. W ramach tej strategii spektrum założeń sięga od koncepcji pragmatycznych aż po 
radykalne idee transformacji społeczno-ekologicznej. Pragmatyczne stanowisko zajmuje na przykład 
Niemiecka Rada Doradcza ds. Globalnych Zmian (niem. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderungen, WBGU), która proponuje nową globalną umowę społeczną na rzecz 
zrównoważonego światowego porządku gospodarczego. Takie podejście do modernizacji 

ekologicznej obejmuje innowacje zarówno społeczne jak i systemowe. Silny sektor publiczny, 
skuteczna polityka w zakresie technologii i innowacji oraz rozbudowana infrastruktura publiczna 

wspólnie tworzą możliwości 'transformacji projektowej' (ang. 'transformation by design'). Wzrost 

gospodarczy pozostaje jednak istotny przy rozwiązywaniu konfliktów dystrybucyjnych poprzez podział 
coraz większego 'tortu'. Zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i ekologiczny można osiągnąć 
poprzez 'oddzielenie' wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów i emisji. 
 

Ruch redukcji produkcji i konsumpcji (tzw. ruch degrowth) domaga się między innymi radykalnej 

transformacji społeczno-ekologicznej. Zwraca uwagę na dwie główne przeszkody leżące na drodze do 
zrównoważonego rozwoju, które należy przezwyciężyć: imperatyw wzrostu i tendencję do 
utowarowienia wszystkich dziedzin życia człowieka. Jako, że całkowite 'oddzielenie' nie zachodzi, nie 
jest to zatem realna strategia radykalnego zmniejszenia zużycia materiałów i emisji. Zamiast zwiększać 
zamożność i konsumpcję, należy skupić się na zwiększeniu dobrobytu i samowystarczalności. Dlatego 

konieczna jest dekomodyfikacja (czyli odtowarowienie), ponieważ wiele obszarów nie jest 
przeznaczonych do 'urynkowienia'. Jeżeli podstawy dobrego życia społecznego, od świeżego powietrza 
i wody po odpowiednią edukację, publiczną służbę zdrowia i transport publiczny, zostaną zapewnione 
każdemu i nie będą przedmiotem handlu, dobrobyt w mniejszym stopniu będzie zależeć od 
(rosnących) dochodów i konsumpcji.  
 

Jest to wizja głębokiej transformacji prowadzącej do prawdziwie zrównoważonej i sprawiedliwej 
gospodarki. Podejścia te mają charakter polityczny i silnie opierają się na ruchach społecznych – takich 

jak np. „Piątki dla przyszłości” – w celu wywarcia presji oddolnej ze strony społeczeństwa 
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obywatelskiego w celu zainicjowania odpowiednich zmian systemowych. Wiąże się to z oporem wobec 
niepożądanych działań (np. wydobycia węgla brunatnego), jak również z nowymi formami 
zrównoważonej działalności gospodarczej, takimi jak zaangażowanie w Ruch Commons, działalność 
przedsiębiorców społecznych czy spółdzielnie. Poniższa tabela porównuje zasady poszczególnych 
strategii: 

 

 Strategia rynkowo-

liberalna 

Pragmatyczna strategia 

transformacji społeczno-

ekologicznej 

Radykalna transformacji 

społeczno-ekologicznej 

Inspiracja Hayek, ekonomia 

neoklasyczna 

Polanyi, Keynes, 

socjoekonomia, 

ekonomia środowiska i 
zasobów naturalnych, 

ekonomia ekologiczna 

Polanyi, socjoekonomia, 

ekonomia ekologiczna 

Cel Zapewnienie organizacji i 

działania rynku, 
konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego 

Oddzielenie wzrostu 

gospodarczego od 

rosnącego zużycia 
zasobów  

Odchodzenie od 

imperatywu rozwoju / 

wzrostu, alternatywy 

społeczno-ekologiczne 

Utowarowienie Tak Częściowo Nie 

Transformacja Spontaniczna 

transformacja 

Transformacja 

projektowa 

Innowacje społeczne 
mające na celu zmiany 
systemowe 

Tabela 2. Strategie na rzecz zrównoważonych gospodarek3 

  

 
3 Ilustracja własna na podstawie: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 55 
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Niniejsze opracowane powstało w oparciu o książkę pt. „Zukunftsfähiges Wirtschaften” autorstwa 
Andreasa Novy'ego, Richarda Bärnthalera i Veroniki Heimerl.4 

ść
Od lat 70-tych naukowcy ostrzegają przed rosnącymi problemami ekologicznymi spowodowanymi 
przez nastawioną na wzrost produkcję przemysłową i konsumpcyjny styl życia. Dziś znajdujemy się już 
w epicentrum szeregu kryzysów ekologicznych, w tym przede wszystkim kryzysu klimatycznego. 

Systemy energetyczne, infrastruktura transportowa i rolnictwo przemysłowe oparte na paliwach 

kopalnych emitują gazy cieplarniane, które uniemożliwiają ucieczkę ciepła słonecznego z atmosfery 
ziemskiej. Obecnie stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze jest najwyższe od 800 000 lat. W 
rezultacie średnia globalna temperatura wzrosła od czasów przedindustrialnych o ponad jeden stopień 
Celsjusza. Doprowadziło to również do radykalnej zmiany obiegu wody, ponieważ atmosfera ziemska 
szybciej absorbuje wodę. Zwiększyła się nieregularność i intensywność opadów. Skutkiem tego są 
ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, długie okresy suszy, nieprzewidywalne opady 
śniegu, pożary lasów i huragany.  
 

Zmiany klimatyczne są szczególnie niebezpieczne, ponieważ ekosystemy nie funkcjonują liniowo. Po 
przekroczeniu tzw. punktów krytycznych dochodzi do nieprzewidywalnych, a czasem wzajemnie 

nasilających się zmian. Tych punktów krytycznych nie da się dokładnie określić, a ich przekroczenie 
jest zwykle nieodwracalne. Jednym z punktów krytycznych jest np. topnienie lodu w Arktyce. Jako, że 
globalne ocieplenie prowadzi do rozmarzania wiecznej zmarzliny w Arktyce, umożliwia to rozkład 
bakterii, które uwalniają metan, co jeszcze bardziej przyspiesza ocieplenie. Ponadto topnienie 
arktycznego lodu może prowadzić do radykalnych wahań temperatury, ponieważ wpływa na Prąd 
Zatokowy. Nietypowe okresy gorąca lub zimna mogą powodować klęski nieurodzaju oraz zmniejszać 
plony. Upały i susze sprzyjają również pożarom lasów, które z kolei prowadzą do utraty zasobów 
magazynujących CO2. System klimatyczny na ziemi obejmuje złożone procesy i zjawiska – nie da się ich 
w pełni opanować. 
 

Jednocześnie różnorodność biologiczna kurczy się w zastraszającym tempie. Dziś żyje na Ziemi około 
20 procent mniej gatunków niż na początku XX wieku. A na całym świecie jedna ósma gatunków 
zwierząt i roślin jest zagrożona wyginięciem. W szczególności rolnictwo przemysłowe – poprzez 

wylesianie oraz stosowanie pestycydów i zaawansowanych maszyn – przyczynia się do wymierania 
gatunków na niespotykaną dotąd skalę. Dodatkowo, poważne problemy wynikają z rosnącego 
stężenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalin przemysłowych i samochodowych, cząstek 
stałych oraz ogrzewania i gotowania przy użyciu drewna lub węgla. Oprócz przyspieszenia zmian 
klimatycznych, zanieczyszczenie powietrza prowadzi do chorób serca, udarów, chorób płuc i 
nowotworów. Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby przyczyniają się do dziewięciu milionów 
zgonów na całym świecie, czyli trzy razy więcej niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte.  
 

Aby zapobiec dalszej eskalacji kryzysu klimatycznego, państwa członkowskie ONZ zgodziły się utrzymać 
wzrost średniej temperatury na świecie poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki 
przedindustrialnej, a docelowo na poziomie 1,5 stopnia. Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 2 
stopni, emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zmniejszone o 40-70% do 2050 r. w porównaniu z 

2010 r., a do 2100 r. muszą osiągnąć zerowy poziom. Jeżeli nie uda się odwrócić tego trendu, przed 
końcem tego stulecia duże obszary Ziemi nie będą nadawały się do zamieszkania przez ludzi. Klęski 
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żywiołowe mocniej dotykają biedniejsze kraje i zmarginalizowane grupy. Podczas gdy kosztowne tamy 

chronią Holandię przed podnoszącym się poziomem morza, Bangladesz nie posiada takiej ochrony. 
Ekstremalnym warunkom klimatycznym towarzyszy wzmożony ruch lotniczy. Według Banku 
Światowego do 2050 roku ponad 140 milionów ludzi może zostać zmuszonych do ucieczki z powodu 
zmian klimatycznych. Niemniej jednak, występowanie kryzysów klimatycznych i ich oddziaływanie 
nadal nie jest uznawane za powód do przyznania azylu. 

 

Z historycznego punktu widzenia za większość emisji, a tym samym za przekraczanie wartości 
granicznych Ziemi, odpowiedzialne są wcześnie uprzemysłowione, a obecnie bogate kraje Europy i 
Ameryki Północnej. Patrząc na emisje per capita, tak jak poprzednio, to nieliczni bogacze są 
największym obciążeniem dla planety. Podczas gdy najbiedniejsza połowa ludności Ziemi emituje 
jednie około 10% całkowitych światowych emisji, 10% najbogatszych odpowiada za około 50%5. Ulrich 

Brand i Markus Wissen mówią o „królewskim trybie życia” w Europie i USA, ich 'niezrównoważonym' 
stylu życia na koszt innych. Opiera się on na globalnych nierównościach i wyzysku. Obecny model 
produkcji i konsumpcji na Zachodzie przynosi korzyści przede wszystkim koncernom naftowym i 
samochodowym oraz konsumentom w bogatych krajach. Mieszkańcy Europy mają dostęp do 
surowców i dóbr konsumpcyjnych z innych części świata po niskich kosztach. W celu przestrzegania 
wartości granicznych Ziemi należy ograniczyć zużycie zasobów, co zaostrzy konflikty przy ich 
dystrybucji. Do niedawna koszty te były głównie przerzucane na przyszłe pokolenia i kraje Południa 
Globu. To ostatnie działanie staje się jednak coraz trudniejsze, gdyż supremacja Zachodu słabnie. 
 

Kryzysy ekologiczne mają swój początek w Rewolucji Przemysłowej, która przyniosła fundamentalną 
transformację: wyjątkowo produktywny sposób produkcji i masowy wzrost dobrobytu materialnego 
stały się możliwe dzięki równie ogromnemu wzrostowi zużycia zasobów naturalnych i emisji. Ta 
wykładnicza dynamika wzrostu nazywana jest „wielkim przyspieszeniem”. Poniższy wykres ilustruje 

niektóre ważne wskaźniki biofizyczne oraz społeczno-ekonomiczne, które zaczęły rosnąć wraz z 
Rewolucją Przemysłową. Od połowy XX wieku widoczny staje się wzrostowy trend wykładniczy. 

Dominujący model gospodarczy oparty na intensywnym wykorzystaniu zasobów zaczął zagrażać 
przyjaznemu dla życia klimatowi. Jego problemy nie wynikają z upadku kapitalizmu, ale w 
rzeczywistości są niezamierzonymi skutkami jego sukcesu. Począwszy od Europy – przez dwa stulecia 

– model ten przynosił dobrobyt, osiągnięcia społeczne i emancypację kulturową coraz większej części 
ludzkości. Jednak drastyczny wpływ człowieka na naszą planetę znajduje również odzwierciedlenie w 
kryzysach ekologicznych, takich jak zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, nadmierna 

eksploatacja zasobów naturalnych i wysoki poziom zanieczyszczeń, które razem zaczynają zagrażać 
naszemu istnieniu.  
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Grafika 2 Wielkie przyspieszenie6 

 

Zachodni model cywilizacyjny opiera się na wzroście. Historycznie rzecz biorąc, wzrost gospodarczy 

stanowił podstawę unikania konfliktów przy dystrybucji dóbr poprzez zwiększanie „tortu”, innymi 
słowy jego promowanie jest ukierunkowane na osiąganie dobrobytu, a nie zapewnienie efektywnej 
redystrybucji. Osiągnięto demokratyczny kompromis, który zapewnił pokój społeczny w czasach 
kapitalizmu opiekuńczego w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej. Obecnie światowa gospodarka 
jest prawie 5 razy większa niż pół wieku temu. Jeżeli wzrost utrzymałby się w tym tempie, do 2100 
roku gospodarka byłaby 80 razy większa7.  

 

Również koncepcja zielonej gospodarki pozostaje mocno powiązana ze wzrostem. Celem zielonego 
wzrostu jest pogodzenie rosnącej produkcji i dochodów z malejącą intensywnością zasobów. Dąży do 
zmiany sposobów produkcji bez kwestionowania leżącej u jej podstaw, zorientowanej na ekspansję 
logiki systemu gospodarczego, tak aby nie naruszyć istniejącego modelu życia. Teorie zielonej 
gospodarki zakładają, że zasoby naturalne (kapitał naturalny) i dobra wytworzone (kapitał fizyczny) 
mogą być zastąpione. Chodzi o to, że dzisiaj postęp technologiczny i zwiększona wydajność mogą 
podnieść standard życia, a wraz ze wzrostem zamożności, utracone wartości środowiskowe mogą 
zostać przywrócone na późniejszym etapie poprzez „zielone” inwestycje. Niszczenie środowiska jest 
postrzegane jako odwracalne. Zgodnie z teoriami zielonego gospodarki wzrost gospodarczy może i 
powinien być oddzielony od zużycia materiałów i emisji poprzez zwiększenie efektywności. W tym 
przypadku spadek materiałochłonności lub emisyjności na jednostkę (np. mniejsza emisja na 
wyprodukowany pojazd) określany jest jako oddzielenie względne. Aby osiągnąć cel na dwóch 
poziomach, konieczne byłoby jednak oddzielenie bezwzględne, w ramach którego emisje i zużycie 
materiałów zmniejszyłyby się w wartościach bezwzględnych pomimo dalszego wzrostu 
gospodarczego. Jak do tej pory oddzielenie bezwzględne zostało osiągnięte jedynie w wybranych 
okresach w kilku krajów, głównie dlatego, że kraje te (tak jak Dania) przeniosły swoje zasobochłonne 
procesy produkcyjne do innych krajów (np. do Chin). W skali globalnej oddzielnie bezwzględne do tej 
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pory nie nastąpiło. Wymagania technologiczne konieczne do oddzielenia bezwzględnego byłyby 
ogromne. Ponadto potencjalne oszczędności wynikający ze wzrostu wydajności są w większości 
przypadków realizowane tylko częściowo, ponieważ zmniejszenie zużycia w jednej dziedzinie prowadzi 
do zwiększenia zużycia w innych. Nazywa się to efektem odbicia. Produkty mogą stać się tańsze dzięki 
postępowi technologicznemu, co z kolei generuje większą siłę nabywczą dodatkowej konsumpcji. Na 
przykład, jeżeli samochody zużywają mniej paliwa, ludzie oszczędzają pieniądze na tankowaniu, które 
mogą wydać na dłuższe jazdy lub podróże samolotami.  
  

 

 

 

 

 

Wykres 1 Roczna emisja dwutlenku węgla, 1965-

20158  

Wykres 2 Roczna emisja dwutlenku węgla 
według regionów świata, 1965-20159 

 

Dwa powyższe wykresy pokazują intensywność emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na dolara, jak 
również ich bezwzględne wartości. Spadkowa emisyjność (wykres 1) obrazuje oddzielenie względne, 
które miało miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie w krajach o niskim dochodzie. W skali 

globalnej oddzielenie względne było znikome. Mimo tego trendu, światu daleko jeszcze do redukcji 
emisji na poziomie bezwzględnym. Drugi wykres ilustruje brak wystąpienia oddzielenia 
bezwzględnego - poziom emisji nadal rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym.  
 

Empirycznie nie można zidentyfikować trendu w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wręcz 
przeciwnie, światowe zapotrzebowanie na energię wzrosło o ponad 40 procent od 2000 do 2017 roku. 
81 procent tego zapotrzebowania jest nadal zaspokajane przy użyciu paliw kopalnych. Sektor paliw 
kopalnych wciąż dominuje w globalnej gospodarce; 8 z 10 największych globalnych firm w 2018 r. to 
podmioty przemysłu naftowego, motoryzacyjnego i energetycznego. Wraz z podobnie myślącymi 
politykami, związkami zawodowymi i mediami, podmioty te tworzą wpływowy „blok” energetyki 
kopalnej, który broni status quo. Przemysł węglowy, naftowy i motoryzacyjny jak dotąd skutecznie 
broniły swojej własności (zasobów kopalnych) i swoich rynków (transportu prywatnego i „taniej” 
energii). Bez zajęcia się tego typu kwestiami trudno będzie walczyć z kryzysem klimatycznym.  
 

Chociaż kwestia zagrożeń, z którymi boryka się świat przeniknęła do mediów głównego nurtu i polityki 
dzięki ruchom takim jak Piątki dla Przyszłości, wciąż brakuje ambitnych działań na rzecz klimatu. 
Znajdujemy się w sytuacji, którą Tim Jackson nazwał „dylematem wzrostu”; zaniechanie rozwoju 

gospodarki zdaje się skutkować załamaniem gospodarczym i społecznym, podczas gdy dalszy wzrost 
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grozi zniszczeniem globalnych ekosystemów będących podstawą naszej egzystencji10. Oczywiste jest, 

że nie można dłużej opierać się na wzroście gospodarczym. „Biznes jak zwykle” nie jest już możliwy. 
Potrzebne są inne rozwiązania w zakresie produkcji, konsumpcji i – w generalnym ujęciu – stylu 

naszego życia. Ale jak to może wyglądać? 

 

ą ż
ę ś

Na świecie nie ma wystarczających zasobów, aby wszyscy ludzie mogli cieszyć się materialnym 

standardem życia przeciętnego Europejczyka. Dlatego też zachodniego, zasobochłonnego standardu 
życia nie można uogólnić na cały świat. Przy obecnym sposobie zaopatrzenia i przy założonych 
granicach ekologicznych nie jest możliwe osiągnięcie dobrobytu przez wszystkich ludzi. 

 

Kate Raworth w swojej książce Doughnut Economics11 sugeruje, aby celem gospodarek nie był wzrost 
PKB, ale zapewnienie, aby każdy człowiek miał to, co jest niezbędne dla niego do życia, a jednocześnie, 
aby krytyczne procesy na Ziemi nie były zagrożone. Wizualizuje to w postaci pączka z jego 
wewnętrznym i zewnętrznym kręgiem jako bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni, w której powinni 

żyć ludzie. Wewnątrz tego „pączka” wykorzystanie zasobów jest wystarczająco duże, aby osiągnąć 
społeczne podstawy dobrobytu (krąg wewnętrzny), ale wystarczająco małe, aby nie przekroczyć 
wartości granicznych dla naszej planety (krąg zewnętrzny). Opierając się na „bezpiecznej i 
sprawiedliwej przestrzeni”, O'Neill i in. sugeruje przyjęcie podejścia opartego na „potrzebach 
ludzkich”. Wśród potrzeb do zaspokojenia jest: żywność, warunki sanitarne, dochody, dostęp do 
energii, edukacja, wsparcie społeczne, równość, poziom demokracji i zatrudnienie.  
 

Ponadto obejmują one dwie miary ludzkiego dobrostanu: określone przez jednostkę 
samozadowolenie z życia i oczekiwaną długość życia w zdrowiu. Do pomiaru bezpiecznej przestrzeni 
w skali kraju łączą one krajowe, oparte na konsumpcji ślady środowiskowe (ślad ekologiczny, ślad 
materialny) i „przeskalowane” granice dla naszej planety (miary: emisje CO2, poziom fosforu, azotu, 

błękitnej wody, wskaźnik eHANPP)12. Takie podejście daje nam wyobrażenie o tym, jak mogłoby 
wyglądać „dobre życie”, które byłoby satysfakcjonujące dla wszystkich ludzi w granicach naszej 
planety, i uświadamia nam, jak daleko jesteśmy od osiągnięcia tego celu. Obecnie nie ma kraju, który 
zaspokajałby wszystkie podstawowe potrzeby nie przekraczając przy tym progów zrównoważonego 
rozwoju. Konieczne do wdrożenia są strategie mające na celu poprawę systemów dystrybucji, tak aby 

potrzeby mogły być zaspokajane w bardziej zrównoważony sposób. Ważną rolę odgrywają w tym 
zarówno wystarczalność, jak i równość. Polityka klimatyczna ukierunkowana na osiągnięcie godnego 
życia przez wszystkich ludzi wymaga odpowiedniej polityki redystrybucji i zależy od zbiorowej 
decyzyjności i zbiorowego zaopatrzenia.  
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Wykres 3 Krajowe wyniki w odniesieniu do „bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni” dla Stanów 
Zjednoczonych i Sri Lanki13.  

W idealnej sytuacji kraj miałby niebieskie kliny sięgające progu społecznego (brak koloru białego 
wewnątrz progu społecznego) i zielone kliny w obrębie granicy biofizycznej (brak koloru zielonego poza 
granicą biofizyczną). 
 

ż
Termin rozwój zrównoważony wywodzi się z leśnictwa. Oznacza, że należy wycinać tylko tyle drzew, 
ile odrośnie na nowych plantacjach, utrzymując drzewostan i ich plony na stałym poziomie. Koncepcje 
słabego i silnego rozwoju zrównoważonego dostarczają różnych odpowiedzi na pytanie, co to znaczy 

utrzymywać zrównoważone zasoby.  
 

Słaby rozwój zrównoważony jest stosowany w ekonomii środowiska i opiera się na zasadzie 
wymienności; kapitał naturalny (zasoby naturalne) może być zastąpiony kapitałem fizycznym (np. 
poprzez wykorzystanie maszyn lub infrastruktury technicznej) oraz kapitałem ludzkim (np. poprzez 
wykorzystanie wiedzy). Trzy obszary: środowisko, społeczeństwo i gospodarka funkcjonują oddzielnie 
i wzajemnie na siebie oddziałują poprzez wymianę zasobów. Kapitał fizyczny zaliczany jest do sfery 
ekonomicznej, kapitał ludzki do sfery społecznej, a kapitał naturalny do sfery ekologicznej. 
Zrównoważony rozwój oznacza utrzymywanie stałego poziomu całkowitego zasobu kapitałów (sumy 
trzech rodzajów kapitału) i zwiększanie go tam, gdzie to możliwe. Zgodnie z tą zasadą wymienności, 
kapitał naturalny, fizyczny i ludzki są porównywalne i wzajemnie zastępowalne, czyli wymienne, za 
pomocą jednej miary: pieniądza. W celu przeprowadzenia tej wymiany stosuje się odpowiednie 
metody porównawcze, na przykład poprzez analizę kosztów i korzyści.  
 

Tworzone są rynki, na których handluje się tymi trzema formami kapitału. Prowadzi to do tzw. procesu 
utowarowienia, co oznacza, że wolne dobra, takie jak powietrze i woda będące podstawą życia są 
przekształcane w towary, którymi można handlować tak jak innymi dobrami. Dlatego – jak się uznaje 
– nie jest problemem, że w dzisiejszych czasach kurczy się kapitał naturalny, regiony zamieniają się w 
pustynie, o ile jednocześnie zwiększa się kapitał fizyczny, na przykład poprzez budowę dróg. Ze 
względu na wymienność, szkody wyrządzone środowisku naturalnemu mogą być rekompensowane 
finansowo. Ci, którzy latają samolotami mogą wnosić opłaty wyrównawcze na rzecz projektów 
zalesiania, które „zrekompensują” generowane przez samoloty emisje. 
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Kluczowym pojęciem związanym ze słabym zrównoważonym rozwojem jest optymalizacja – 

neoklasyczna koncepcja najlepszej możliwej alokacji ograniczonych zasobów. W celu optymalnej 
alokacji zasobów należy uwzględnić i obliczyć tzw. efekty zewnętrzne. Efekty zewnętrzne są 
powodowane przez podmioty, które nie ponoszą generowanych kosztów. Na przykład, gdy dany 
podmiot emituje zanieczyszczone powietrze z komina bez filtra lub bez  płacenia odszkodowania 
osobom, na które ma to negatywny wpływ. Jeżeli efekty zewnętrzne nie są uwzględnione w cenie, 
rynkowe optimum nie odpowiada społecznemu optimum, co prowadzi do nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku ze względu na fałszywe sygnały cenowe. Internalizacja efektów zewnętrznych, 

np. w formie odszkodowań pieniężnych za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu jest zatem 
kluczowym instrumentem polityki gospodarczej w koncepcji słabego zrównoważonego rozwoju. Za 
pomocą „właściwych cen” obciążenia środowiskowe, które do tej pory nie były ujęte w cenach (czyli 
były eksternalizowane) są teraz internalizowane (czyli uwzględniane w cenach). Przykładem mogą być 
opłaty lub podatki od zanieczyszczonej wody lub powietrza, a także sprzedaż certyfikatów emisyjnych. 
Słaby zrównoważony rozwój opiera się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Kto generuje koszty 

ekologiczne i społeczne, ten powinien je również ponosić. Jednak nie jest łatwe określić jaka powinna 
być „właściwa cena” doprowadzenia do wymarcia gatunku lub degradacji ekosystemów.  
 

Silny zrównoważony rozwój znajduje się w centrum uwagi ekonomii ekologicznej poza dyskusją na 
temat optymalnej alokacji zasobów. Silny zrównoważony rozwój opiera się na zasadzie osadzania, a 

nie wymienności: gospodarka jest podsystemem osadzonym w społeczeństwie i sferze biofizycznej. 
Zakłada, że życie gospodarcze i społeczne opiera się na niezastąpionych, wzajemnie powiązanych 
ekosystemach, które należy chronić. Działalność gospodarcza napotyka na ograniczenia ekologiczne. 
Ograniczona jest zastępowalność wartości przyrodniczych przez inne rodzaje kapitału. W miejsce 
optymalizacji, silny zrównoważony rozwój wymaga holistycznego i systemowego spojrzenia na 
systemy społeczno-ekologiczne oraz rozsądnego rozważania alternatywnych rozwiązań. Z tego punktu 

widzenia trzy obszary: środowisko, kwestie społeczne i gospodarka są pod wieloma względami 
niewspółmierne, to znaczy nieporównywalne za pomocą jednej miary, a zatem nie są wzajemnie 
wymienne. Na przykład opłaty wyrównawcze za loty nie zrekompensują w pełni emisji z lotów, 

ponieważ nie można zrównoważyć dwóch systemów (ekologicznego i ekonomicznego). Emisje 
wywołują skutki biofizyczne, takie jak efekt cieplarniany, których nie da się odwrócić w stosunku jeden 
do jednego ze względu na ich złożoność. Nawet jeżeli w ramach rekompensaty posadzono by drzewa, 
to nie wiążą one CO2 tak długo, jak okres aktywności CO2 wyemitowanego do atmosfery (czyli kilka 

tysięcy lat).  
 

W ramach koncepcji silnego zrównoważonego rozwoju, środowisko naturalne nie jest jedynie 
nagromadzeniem zasobów (kapitału), ale złożonym ekosystemem, który zapewnia ludziom funkcje 
życiowe. Ma wartość samą w sobie, ponieważ występują jakościowe różnice między wytworzonym 
kapitałem a przyrodą; ten pierwszy jest odtwarzalny (np. można wybudować nowe mosty), zniszczenie 

środowiska jest często nieodwracalne. „Z ryb w akwarium można zrobić zupę rybną, ale z zupy rybnej 
nie da się pozyskać ryb do akwarium”. 
 

Silny zrównoważony rozwój opiera się na zasadzie ostrożności: należy unikać lub ograniczać 
ewentualne szkody lub zanieczyszczenia środowiska, które mogłyby stać się niebezpieczne dla ludzi, 
nawet jeżeli nie ma stuprocentowej pewności, że wystąpią. Dlatego w sytuacjach niepewności 
konieczne jest podjęcie przez rząd działań chroniących środowisko, aby zapobiec ewentualnym 

katastrofalnym szkodom. Zatem nieodpowiedzialnym krokiem jest przedstawianie niepełnej wiedzy 
jako uzasadnienia braku działań, gdy istnieje ryzyko nieodwracalnych szkód. Ramowa Konwencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), obok innych porozumień i regulacji, 
ustanowiła zasadę ostrożności w zakresie ochrony środowiska na poziomie międzynarodowym. 
Zasada ostrożności stanowi uzasadnienie twierdzenia, że zrównoważone działania gospodarcze 
powinny opierać się na wynikach badań klimatycznych.  
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 Słaby zrównoważony rozwój  Silna zrównoważony rozwój 
Znaczenie 

zrównoważonego 
rozwoju 

Utrzymanie lub zwiększenie ogólnej 
wartości zasobu kapitałowego 

Utrzymanie niezastąpionych 
kluczowych zasobów naturalnych i 

ekosystemów 

Kluczowa idea Wymienialność kapitału naturalnego i 
innych rodzajów kapitału (maszyn, kapitału 
ludzkiego, pieniędzy)  

Osadzanie; Zastępowalność 
środowiska naturalnego przez inne 
rodzaje kapitału jest ograniczona. 

Kluczowe 

koncepcje 

 

Optymalizacja (najlepsza możliwa alokacja 
ograniczonych zasobów)  

Internalizacja skutków zewnętrznych 
(zasada „zanieczyszczający płaci”) 

Niewspółmierność (brak możliwości 
porównania za pomocą jednej 
miary, np. pieniądzem);  
Rozważanie alternatywnych 
rozwiązań 

Zasada ostrożności 
Graficzna 

ilustracja 

 

 

 
 

Skutki  Opłaty wyrównawcze za szkody 
wyrządzone środowisku naturalnemu 
(wypłaty odszkodowań) 

Działalność człowieka może mieć 
nieodwracalne skutki 

Dziedziny 

ekonomiczne 

Ekonomia środowiska i zasobów 
naturalnych 

Ekonomia ekologiczna 

Tabela 1 Porównanie słabego i silnego zrównoważonego rozwoju14 

 

ą
ń ś

Najwyraźniej biznes „jak zwykle” nie wchodzi w grę. Ale jak powinna wyglądać transformacja w 
kierunku przyjaznej dla klimatu, zrównoważonej gospodarki? Następujące strategie (typowe / idealne) 
różnią się podstawowymi założeniami i podejściami.  
 

Strategia rynkowo-liberalna, oparta na neoklasycznych koncepcjach m. in. Friedricha von Hayeka, 

postrzega rynek jako instytucję, która łączy działania jednostki i dobrobyt społeczny. Można to 
zwizualizować w postaci „niewidzialnej ręki”, odpowiadającej za działanie, które w sposób 
niezamierzony prowadzi do społecznego optimum. Reguluje ona popyt i podaż za pomocą 
mechanizmu rynkowego. Tak więc realizacja własnych celów teoretycznie lepiej służy dobru 
wspólnemu niż jakiekolwiek planowanie gospodarcze. Państwo jest postrzegane jako aparat 
przymusu, którego wpływ na faktyczne operacje gospodarcze musi być stale zminimalizowany. 

 
14

 Ilustracja własne na podstawie: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 27-30 
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Gospodarka wolnorynkowa i wolny handel jest najlepszym fundamentem zrównoważonej działalności 
gospodarczej. Jeżeli działa rynek i system własności, można wierzyć, że przyszła transformacja 
przebiegnie spontanicznie dzięki procesom rynkowym. Zadaniem polityki rynkowo-liberalnej jest 

jedynie zapewnienie odpowiednich ram prawnych. W ramach tego modelu występuje całe spektrum 
założeń: od podejść libertariańskich, które dążą do zminimalizowania interwencji państwa (zgodnie z 
koncepcją Hayeka), po stanowiska neoklasyczne oparte na korygowaniu niedoskonałości rynku (na 
przykład poprzez podatek węglowy (CO2). Niedoskonałości rynku można uniknąć, jeżeli dobra 
ekologiczne, takie jak dobra jakość powietrza i wody, zostaną odpowiednio wyceniane, ponieważ 
spowoduje to optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów i czynników produkcji. Związana z 
tym ekspansja rynków powoduje utowarowienie coraz większego zakresu sfer życia, które wcześniej 
nie były wyceniane i poddane mechanizmom rynkowym. 
 

Strategia transformacji społeczno-ekologicznej wynika z ogromnych wyzwań środowiskowych dnia 
dzisiejszego. Inspiracją są tu teorie Karla Polanyi'ego, różne teorie społeczno-ekonomiczne, szereg 

badań przeprowadzonych nad transformacją społeczno-ekologiczną, a częściowo także założenia 
Keynesa. Zgodnie z tą strategią konieczna jest fundamentalna transformacja, która stworzy nowe 
ścieżki prowadzące w kierunku zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki. W ramach tej strategii 
spektrum założeń sięga od koncepcji pragmatycznych aż po radykalne idee transformacji społeczno-

ekologicznej. Pragmatyczne stanowisko zajmuje na przykład Niemiecka Rada Doradcza ds. Globalnych 

Zmian (niem. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, WBGU), 

która proponuje nową globalną umowę społeczną na rzecz zrównoważonego światowego porządku 
gospodarczego. Takie podejście do modernizacji ekologicznej obejmuje innowacje zarówno społeczne 
jak i systemowe. Silny sektor publiczny, skuteczna polityka w zakresie technologii i innowacji oraz 

rozbudowana infrastruktura publiczna wspólnie tworzą możliwości 'transformacji projektowej' (ang. 
'transformation by design'). Wzrost gospodarczy pozostaje jednak istotny przy rozwiązywaniu 
konfliktów dystrybucyjnych poprzez podział coraz większego 'tortu'. Zrównoważony rozwój 
gospodarczy, społeczny i ekologiczny można osiągnąć poprzez 'oddzielenie' wzrostu gospodarczego 

od zużycia zasobów i emisji.  
 

Ruch redukcji produkcji i konsumpcji (tzw. ruch degrowth) domaga się między innymi radykalnej 

transformacji społeczno-ekologicznej. Zwraca uwagę na dwie główne przeszkody leżące na drodze do 
zrównoważonego rozwoju, które należy przezwyciężyć: imperatyw wzrostu i tendencję do 
utowarowienia wszystkich dziedzin życia człowieka. Jako, że oddzielenie bezwzględne nie jest możliwe 
i nie stanowi realnej strategii radykalnego ograniczenia zużycia materiałów i wytwarzania emisji, 

konieczne jest odejście od imperatywu wzrostu gospodarczego. Zamiast zwiększać zamożność i 
konsumpcję, należy skupić się na dobrobycie i samowystarczalności. Dlatego konieczna jest 
dekomodyfikacja (czyli odtowarowienie), ponieważ wiele obszarów nie jest przeznaczonych do 

'urynkowienia'. Jeżeli podstawy dobrego życia społecznego, od świeżego powietrza i wody po 
odpowiednią edukację, publiczną służbę zdrowia i transport publiczny, zostaną zapewnione każdemu 
i nie będą przedmiotem handlu, dobrobyt w mniejszym stopniu będzie zależeć od (rosnących) 
dochodów i konsumpcji. Jest to wizja głębokiej transformacji prowadzącej do zrównoważonej i 
sprawiedliwej gospodarki. Podejścia te mają charakter polityczny i silnie opierają się na ruchach 
społecznych – takich jak np. „Piątki dla przyszłości” – w celu wywarcia presji oddolnej ze strony 

społeczeństwa obywatelskiego aby zainicjować odpowiednie zmiany systemowe. Wiąże się to z 
oporem wobec niepożądanych działań (np. wydobycia węgla brunatnego), jak również z nowymi 

formami zrównoważonej działalności gospodarczej, takimi jak zaangażowanie w Ruch Commons, 
działalność przedsiębiorców społecznych czy spółdzielnie. Poniższa tabela porównuje zasady 
poszczególnych strategii: 
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 Strategia rynkowo-

liberalna 

Pragmatyczna strategia 

transformacji społeczno-

ekologicznej 

Radykalna transformacji 

społeczno-ekologicznej 

Inspiracja Hayek, ekonomia 

neoklasyczna 

Polanyi, Keynes, 

socjoekonomia, 

ekonomia środowiska i 
zasobów naturalnych, 

ekonomia ekologiczna 

Polanyi, socjoekonomia, 

ekonomia ekologiczna 

Cel Zapewnienie organizacji i 

działania rynku, 
konkurencyjności, 
wzrostu gospodarczego 

Oddzielenie wzrostu 

gospodarczego od 

rosnącego zużycia 
zasobów  

Odchodzenie od 

imperatywu rozwoju / 

wzrostu, alternatywy 

społeczno-ekologiczne 

Utowarowienie Tak Częściowo Nie 

Transformacja Spontaniczna 

transformacja 

Transformacja 

projektowa 

Innowacje społeczne 
mające na celu zmiany 
systemowe 

Tabela 2 Strategie na rzecz zrównoważonych gospodarek15   

 
15

 Ilustracja własne na podstawie: Novy, Bärnthaler, Heimerl, 2020, s. 55. 
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Utowarowienie: Proces przekształcania niegdyś darmowych zasobów lub usług publicznych, takich jak 
świeże powietrze, woda czy edukacja, w towary / produkty, które można kupić i sprzedać. W rezultacie 
rynkowe zasady optymalizacji są stosowane coraz szerzej w życiu człowieka.  

 

Dekomodyfikacja (odtowarowienie): Odwrócenie trendu utowarowienia poprzez wycofanie zasobów 

z obrotu występujących na rynkach w formie towarów lub usług.  
 

Oddzielenie bezwzględne: Redukcja emisji i/lub zużycia materiałów przy jednoczesnym wzroście 
wyników ekonomicznych.  

 

Oddzielenie względne: Spadek emisyjności lub materiałochłonności na jednostkę (np. mniejsza emisja 
na wyprodukowany pojazd) w stosunku do wyników ekonomicznych. Jednak w wartościach 
bezwzględnych emisyjność może wzrosnąć (np. jeżeli wyprodukuje się więcej pojazdów).  
 

Wielkie przyspieszenie: Wykładnicza dynamika wzrostu wskaźników biofizycznych i społeczno-

ekonomicznych. Ilustruje niezamierzone skutki (wynikające ze znaczącego wpływu człowieka) 
„sukcesu” kapitalizmu.  
 

Królewski tryb życia: 'Niezrównoważony' styl życia mieszkańców Europy i USA oparty na globalnych 
nierównościach i wyzysku krajów Południa Globu.  
 

Słaby zrównoważony rozwój: Utrzymanie zrównoważonych zasobów oznacza utrzymanie ogólnej 
wartości zasobów kapitałowych. Kapitał naturalny, kapitał fizyczny i kapitał ludzki są zatem wymienne 
i można je zastępować.  
 

Silny zrównoważony rozwój: Utrzymanie zrównoważonych zasobów oznacza zachowanie 
niewymiennych krytycznych zasobów naturalnych i ekosystemów, od których zależy gospodarka i 
życie społeczne. Nie można ich zastępować.  
 

Punkty krytyczne: Punkty, w których wcześniej liniowy trend rozwoju zmienia się gwałtownie z 
powodu silnego przyspieszenia, sprzężeń zwrotnych lub zmian kierunku. 
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Ć ść

ą
Tytuł ćwiczenia Quiz tabelaryczny dotyczący kryzysu klimatycznego 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy siadają w małych grupach (po 3-4 osoby) i odpowiadają na zadawane 
przez trenera pytania dotyczące kryzysu klimatycznego. Następnie grupy 
omawiają odpowiedzi na inspirujące do myślenia pytania. 

Cele ● Poznanie niektóre podstawowych kwestii związanych z kryzysem klimatycznym 

Materiały - 

Czas 10-30 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności lub online z programami takimi jak Mentimeter. 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Podziel zespół / klasę na małe grupy. 

2. Odczytaj pytania w ramach każdej rundy.  

3. Po każdej rundzie podaj odpowiedzi na pytania i zachęć do dyskusji. Jakie 
odpowiedzi ich zaskoczyły? Dlaczego? 

Runda 1 

1. Jaki procent z globalnej podaży energii pierwotnej pochodzi z paliw 
kopalnych? A) Około 30% B) Około 55% C) Około 80% 

2. Prawda czy fałsz? Zmiana klimatu to proces liniowy, który obecnie postępuje 
coraz szybciej. 

3. Prawda czy fałsz? Wylesianie i niszczenie siedlisk może spowodować 
pojawienie się nowych chorób. 

4. Prawda czy fałsz? Od początku XX wieku wyginęło około 20 procent 
gatunków żyjących na Ziemi. 

5. Różnica pół stopnia: O ile większe straty wśród owadów przewiduje się, jeżeli 
średni wzrost temperatury wyniesie 2 stopnie, a nie 1,5 stopnia? A) Dwa razy 
większe B) Trzy razy większe C) Pięć razy większe 

Runda 2  

1. Prawda czy fałsz? Podczas gdy najbiedniejsza połowa ludności Ziemi emituje 
jednie około 10% całkowitych światowych emisji, 10% najbogatszych 
odpowiada za około 50%. 



 

 

 

22 

 

2. Prawda czy fałsz? Od 1988 roku 100 firm i organizacji odpowiedzialnych za 
największe emisje jest źródłem ponad 80% światowej emisji gazów 
cieplarnianych.  

3. Prawda czy fałsz? Już dziś więcej ludzi traci środki do życia z powodu 
ekstremalnych zjawisk pogodowych niż w wyniku przemocy i wojen. 

4. Prawda czy fałsz? Na całym świecie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 

powodują 9 milionów zgonów, czyli trzy razy więcej niż AIDS, gruźlica i 
malaria razem wzięte. 

5. Prawda czy fałsz? W 2016 r. zanieczyszczenie powietrza było przyczyną 
prawie 30 000 przedwczesnych zgonów w Europie. 

Podsumowanie i 

ocena 

Arkusz odpowiedzi, runda 1: 

1. C. Z całkowitej podaży energii pierwotnej: 28% pochodzi z węgla, 22% z gazu 
i 32% z ropy naftowej16.  

2. Fałsz. Kryzys klimatyczny stanowi jeszcze większe zagrożenie, ponieważ 
temperatury nie rosną liniowo. W przypadku przekroczenia tzw. punktów 
krytycznych może dojść do załamania się całego globalnego systemu 
klimatycznego. 

3. Prawda. Wiele nowo pojawiających się patogenów jest pochodzenia 

zwierzęcego. Niszczenie siedlisk prowadzi do zbliżenia się zwierząt do osiedli 
ludzkich, co może prowadzić do pojawienia się nowych chorób u ludzi. Na 
przykład wirus Ebola (pochodzący od nietoperzy) występuje częściej po 
wylesieniu na dużą skalę, a choroby przenoszone przez komary są bardziej 
powszechne na wylesionych obszarach17.  

4. Prawda. W szczególności rolnictwo przemysłowe – poprzez wylesianie oraz 

stosowanie pestycydów i zaawansowanych maszyn – przyczynia się do 
wymierania gatunków w niespotykanym dotąd stopniu. 

5. B. Przewiduje się, że z powodu globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia 6% 
owadów straci co najmniej połowę swojego zasięgu gatunkowego. W 
przypadku globalnego ocieplenia o 2 stopnie przewiduje się wymarcie nawet 
18% owadów, co oznacza trzykrotnie większą utratę gatunków18.  

 

Arkusz odpowiedzi, runda 2: 

1. Prawda. 

 
16

 IEA 

17
 Shah, 2020 

18
 IPCC, 2018 
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2. Fałsz. Od 1988 roku 100 firm i organizacji odpowiedzialnych za największe 
emisje jest źródłem ponad 71% światowej emisji gazów cieplarnianych19.  

3. Prawda. Ponadto, jeżeli nie zostaną osiągnięte cele klimatyczne 
Porozumienia Paryskiego przed końcem tego stulecia znaczna część Ziemi 
stanie się niezdatna do zamieszkania przez ludzi. 

4. Prawda.  

5. Fałsz. W 2016 r. zanieczyszczenie powietrza doprowadziło do prawie 500 000 
przedwczesnych zgonów w Europie. 20 

Wskazówki dla 

trenerów 

Zadanie można skrócić, rozgrywając tylko jedną rundę lub dając mniej czasu na 
dyskusję. 

Ć ą ą

Tytuł ćwiczenia Ćwiczenie uzupełniające: Quiz dotycząca kryzysu klimatycznego – ankieta 

Ogólne 

informacje 

W małych grupach uczestnicy starają się znaleźć kreatywne sposoby 
przekazywania informacji o kryzysie klimatycznym. 

Cele ● Dogłębne omówienie jednego z aspektów kryzysów klimatycznych 

● Wspólne odkrywanie sposobów skutecznego przekazywania informacji o 
kryzysie klimatycznym  

 

Materiały Papier, długopisy, ewentualnie inny materiał 

Czas 30-60 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Zapisz na tablicy prawidłowe odpowiedzi z quizu. 

2. Każda grupa zajmująca się quizem wybiera temat, na którym chce się skupić. 

3. Zachęć każdą z grup, aby omówiła swój temat, w tym przyczyny i konsekwencje 
danego zjawiska. 

4. Zachęć uczestników do wymyślenia kreatywnego i skutecznego sposobu 

przekazania tych informacji szerszej publiczności. Uczestnicy mogą np. 
przygotować mini-dramat, reportaż, galerię zdjęć, wiersz, komiks itp. 

5. Każda grupa jest proszona o przedstawienie swoich informacji szerszej grupie.  

 
19

 Griffin, 2017 

20
 Europejska Agencja Środowiska, 2019 
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Podsumowanie i 

ocena 

Doceń twórczy wkład każdej grupy. Opcja: Wspólnie możecie spróbować 
zastanowić się nad tym, jakie były kluczowe elementy, które pomogły w 
skutecznej komunikacji. 

Tytuł ćwiczenia Uczciwy udział? 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy określają nierówności regionalne związane z klimatem i na podstawie 
poprawnych odpowiedzi omawiają te nierówności. 

Cele ● Zrozumienie, w jakim stopniu różne obszary przyczyniają się do zmian 
klimatycznych 

Materiały 6 karteczek (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Łacińska, Azja, 
Oceania, Afryka) 

Czas 25-40 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności, najlepiej co najmniej 10 uczestników 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Wyznacz 6 obszarów w sali, które będą reprezentować każdy z poniższych 
regionów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja, Oceania i 
Afryka. 

2. Wyjaśnij, że 10 osób z grupy powinno się rozdzielić i stanąć w oznaczonych 
„regionach”, aby reprezentować udział regionów w a) populacji b) emisjach 

wytwarzanych w produkcji c) emisjach historycznych d) osób zagrożonych 
(zob. wyjaśnienie pojęć). 

3. Kiedy uczestnicy usiądą na swoich miejscach, poinformuj ich o aktualnym 
podziale, aby mogli się odpowiednio dostosować.  

 

Wyjaśnienie pojęć:  

● Emisje wytwarzane przez produkcję: roczne poziomy emisji CO2 wynikające z 
zastosowania paliw kopalnych i produkcji cementu (2013). Jest to 

standardowy sposób postrzegania krajowych poziomów emisji, ale nie 

uwzględnia importu i eksportu paliw kopalnych oraz towarów i usług. 

● Emisje wytwarzane przez konsumpcję: ślad węglowy wszystkich towarów i 
usług zużywanych / konsumowanych w danym kraju (2012 r.), z 
uwzględnieniem importu ale z wyłączeniem eksportu. W porównaniu z 
emisjami wytwarzanymi przez produkcję, główni eksporterzy, tacy jak Chiny, 
wykazują niższe ich poziomy, podczas gdy importerzy netto, tacy jak Wielka 
Brytania – wyższe. 

● Emisje historyczne: Poziomy emisji CO₂ z użytkowania energii w latach 1850-

2011. Te historyczne (lub 'skumulowane') poziomy emisje wciąż mają 
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znaczenie, ponieważ CO₂ może pozostawać w powietrzu przez stulecia. 
Osoby zagrożone: osoby poszkodowane, bezdomne, przesiedlone lub 
wymagające pomocy w nagłych wypadkach z powodu powodzi, suszy lub 
skrajnych temperatur w ciągu standardowego roku. Oczekuje się, że zmiany 
klimatyczne spowodują nasilenie występowania wielu z tych zagrożeń. 

Podsumowanie i 

ocena 

W poszczególnych rundach 10 osób powinno być rozmieszczonych w następujący 
sposób: 

 

 Populacja  

 

Emisje 

wytwarzane 

w produkcji 

Emisje 

historyczne 

Osoby 

zagrożone 

Europa 1 2 4 0 

Afryka 2 0 0 1 

Azja 6 6 3 9 

Ameryka 

północna 

1 2 3 0 

Ameryka 

Południowa 

0 0 0 0 

Oceania 0 0 0 0 

 

Omów z uczestnikami: Czy jesteś zaskoczona/y? Jak oceniasz swoją wrażliwość 
na zagrożenia klimatyczne i swój udział w emisji? Opcjonalnie przedyskutuj 
również: W jaki sposób należy liczyć poziomy emisje: na bazie produkcji, 
konsumpcji czy na podstawie poziomów historycznych? Dlaczego? Czego 

nauczyliśmy się z tego ćwiczenia? 

Wskazówki dla 

trenerów 

Jeżeli trener ma mniej czasu, może również zaprezentować film z mapą węgla 
http://www.carbonmap.org (2 min), a następnie zadać i omówić pytania (8 min). 
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Ć

Tytuł ćwiczenia Symulacja wzrostu 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy symulują wzrost liniowy i wzrost wykładniczy. 

Cele ● Poznanie dynamik wzrostu wykładniczego 

Materiały - 

Czas W zależności od liczebności grupy, od 5 do 15 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. W tym ćwiczeniu uczestnicy muszą siedzieć w pomieszczeniu np. szkolnym 
(w rzędach). W przypadku, gdy uczestnicy siedzą w kręgu, poproś ich, aby 
ustawili swoje krzesła tak jak w klasie (rzędy obok siebie ORAZ przed sobą).  

2. Wyjaśnij uczestnikom, że zasymulujesz teraz wzrost liniowy. Dlatego 

pierwszy uczeń powinien wstać i klepnąć uczestnika obok siebie w ramię. Po 
klepnięciu w ramię, ten i każdy następny uczestnik wstaje i klepie następną 
osobę, aż cała grupa wstanie. W międzyczasie odmierzaj grupie czas.  

3. Powiedz grupie, jak długo trwała symulacja wzrostu liniowego.  

4. Wyjaśnij uczestnikom, że teraz grupa zasymuluje wzrost wykładniczy. 
Poinformuj, że uczestnik znajdujący się w środku środkowego rzędu (tj. 
uczestnik 'najbardziej w środku') powinien wstać i klepnąć dwóch innych 
uczestników w ich ramiona. Te dwie osoby i wszyscy pozostali uczestnicy 

kontynuują proces wstając i klepiąc dwóch kolejnych uczestników, aż wstaną 
wszyscy. 

5. Poproś uczestników, aby zgadli, ile czasu zajmie grupie, zanim wszyscy 
uczestnicy wstaną.  

6. Przeprowadź ćwiczenie symulujące wzrost wykładniczy (symulacja jest tylko 
przybliżeniem wzrostu wykładniczego, jest nieco wolniejsza niż faktyczny 
wzrost wykładniczy). 

7. Wniosek: Ilekroć mówimy o tym, jak bardzo szybko rozwija się gospodarka 
(w punktach procentowych), mówimy o wzroście wykładniczym. Dzieje się 
tak dlatego, że podstawa, na bazie której obliczany jest wzrost nie jest 
niezmienna (jak w przypadku wzrostu liniowego), ale rośnie z roku na rok. Ta 
rosnąca podstawa generuje zupełnie inną dynamikę niż w przypadku wzrostu 
liniowego. 
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Podsumowanie i 

ocena 

Wzrost wykładniczy opisuje proces, w którym poziom danego zasobu zawsze 
zmienia się o ten sam współczynnik w równych odstępach czasu. Dlatego też 
tempo wzrostu drastycznie wzrasta wraz z upływem czasu. Znanym przykładem 
wzrostu wykładniczego w procesach biofizycznych jest rozprzestrzenianie się lilii 
wodnych. Jeżeli w jednym tygodniu na powierzchni stawu znajduje się 10 lilii 
wodnych, a w następnym – 20, wiele osób intuicyjnie zakłada, że tydzień później 
będzie ich 30, potem 40, a następnie 50. Jest to dobrze nam znany liniowy obraz 

świata. W rzeczywistości będzie ich 40, potem 80, 160, a na tydzień przed 
całkowitym pokryciem stawu liliami wodnymi zajmą tylko połowę stawu. Ilekroć 
mówimy o gospodarkach, które rosną np. o 3% rocznie, to mówimy o wzroście 
wykładniczym. Zatem roczny wzrost na poziomie 3% prowadzi do podwojenia 

początkowej wielkości gospodarki w ciągu zaledwie 24 lat.  

Wskazówki dla 

trenerów 

Ten filmik pokazuje jak to działa: 
https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60 

 

Wyzwania, które mogą się pojawić: Jeżeli uczestnicy siedzą bardzo daleko od 
siebie i nie mogą się nawzajem dosięgnąć, symulacja może nie przebiegać płynnie 
lub przynajmniej wolniej.  

 

Uwaga: Jeżeli uczestnicy mają przed sobą stoliki z butelkami wody, laptopami 
itp., ostrzeż ich, aby uważali na swoje przedmioty, gdy będą wstawać, aby nie 
spadły.  

Tytuł ćwiczenia Wkład informacyjny: Wielkie przyspieszenie 

Ogólne 

informacje 

Trener udziela informacji na temat omówiony w pkt. 1.2 „Wielkie 
przyspieszenie”. 

Materiał Slajd Power Point lub wydruk wykresu „Wielkie przyspieszenie”. 

Czas 3-5 minut 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Pokaż wykres i omów go.  

2. Wniosek: nie możemy się tak rozwijać, biznes „jak zwykle” nie wchodzi w grę. 
Potrzebujemy innych rozwiązań w zakresie produkcji, konsumpcji i stylu 
życia.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1_SwKG4Zt60
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Ć

ś
Tytuł ćwiczenia Wyzwanie w zakresie efektywności 

Ogólne 

informacje 

W dwóch rundach uczestnicy budują łódki, które powinny utrzymać na wodzie 
jak najwięcej monet. W drugiej rundzie mają za zadanie zwiększyć wydajność (ich 
nośność) przy ich budowie. Następnie uczestnicy dyskutują nad możliwościami i 
ograniczeniami tzw. oddzielenia. 

Cele 

 

● Zapoznanie się – w zabawny sposób – z możliwościami i ograniczeniami 
'oddzielenia' 

Materiały monety 1 centowe (1 groszowe), papier, karton, klej w sztyfcie, taśma klejąca, 
dodatkowe materiały do wyboru 

Opcja: Slajd PowerPoint lub wydruk wykresów 1 + 2 „Roczny dwutlenek węgla...” 

Czas 30 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

Przygotowanie: Przygotuj zestaw materiałów do budowania dla każdej grupy. 
Upewnij się, że są po dwie sztuki każdego zestawu w tym samym składzie (dla 
rundy pierwszej i drugiej). Zasoby w zestawie materiałów dla różnych grup 
powinny być różne. Na przykład jedna grupa może dostać tylko jeden arkusz 
papieru i klej w sztyfcie, podczas gdy inna grupa może dodatkowo otrzymać 
kawałek kartonu i taśmę klejącą. Daj grupom ograniczoną ilość materiałów, 
ponieważ celem nie jest budowanie 'w nieskończoność'.  

1. Poproś uczestników o utworzenie małych grup (np. 3-5 osób). 

2. Poinformuj grupy, że będą dwa etapy budowania trwające po 7 minut.  
3. Rozdaj każdej grupie po jednym zestawie materiałów. 
4. W pierwszej rundzie poinstruuj grupy, aby wykorzystały materiały, którymi 

dysponują, do zbudowania łodzi, które mogą przewieźć jak najwięcej monet 
jednocentowych (jednogroszowych). 

5. Czas budowania: 7 minut. 

6. Powiedz grupie, aby obserwowały swoje postępy w budowie. 
7. Rozdaj materiały do drugiej rundy i poinstruuj grupy, aby ponownie 

zbudowały łodzie, które mogą przewozić jak najwięcej monet. Tym razem 
jednak łodzie muszą być w stanie unieść na wodzie więcej monet niż 
poprzednio, a do ich wykonania trzeba użyć mniej materiału niż w rundzie 
pierwszej. Wyzwaniem jest, aby grupy zbudowały swoje łodzie w jak 
najbardziej efektywny sposób. 

8. Po 7 minutach budowania następuje ponowna weryfikacja postępów 
budowy.  



 

 

 

29 

 

Podsumowanie i 

ocena 

Dodatkowo uzyskana nośność i oszczędność materiałów oznacza wzrost 
wydajności. Rozpocznij dyskusję zadając następujące pytania: Jak znacząco udało 
się zwiększyć wydajność? W ilu rundach, ich zdaniem, można byłoby uzyskać 
jeszcze większą efektywność? O ile bardziej wydajne, ich zdaniem, mogą być 
nasze gospodarki? W jaki sposób różne zestawy zasobów wpłynęły na wzrost 
wydajności osiągnięty przez daną grupę? 

 

Zapoznaj uczestników z zagadnieniem 'oddzielenia' jako celu zielonej gospodarki, 

gdzie wzrost wydajności powinien prowadzić do zrównoważonego rozwoju. 
Przedyskutuj cel zielonego wzrostu, zgodnie z którym poprzez oddzielenie 

wzrostu gospodarczego od emisji i wykorzystania zasobów materialnych można 
osiągnąć zrównoważony rozwój. Wracając do przykładu z łodziami, względne 
oddzielenie oznaczałoby, że grupy zdołałyby zbudować łódź, która może 
przewieźć taką samą ilość monet jak w pierwszej rundzie, przy zużyciu mniejszej 
ilości materiału. Jeżeli to się uda (bardzo prawdopodobne), zapytaj uczestników, 
czy sądzą, że mogliby zbudować więcej łodzi (dwie lub trzy) przy użyciu mniejszej 
ilości materiału niż ta, którą zużyto na jedną łódź w pierwszej rundzie. 
Oddzielenie bezwzględne można osiągnąć tylko w przypadku rosnącego poziomu 
produkcji (wzrostu gospodarczego), gdzie zużywa się mniej materiału niż przy 
początkowej, mniejszej produkcji. Czy możemy rozwijać się w nieskończoność, 
zużywając coraz mniej materiałów i emitując mniej gazów cieplarnianych? Czy 
powinniśmy wykorzystać przyrost wydajności do „nadrobienia” wzrostu, czy do 
(szybszego) zmniejszenia presji wywieranej na naszą planetę? 

 

Zakończ ćwiczenie krótkim omówieniem obserwacji empirycznych dotyczących 
rozdzielenia: względne rozdzielenie jest możliwe do osiągnięcia, ale globalnie 
rozdzielenie bezwzględne jeszcze nie nastąpiło. Oddzielenie względne nie 
pomaga nam w osiągnięciu celów klimatycznych, ponieważ emisje muszą zostać 
drastycznie zmniejszone, a nie tylko zwiększone w niższym tempie, co ma 
miejsce, gdy gospodarki rosną, a emisje maleją, ale tylko relatywnie do wzrostu 
gospodarczego. Opcjonalnie: pokaż trendy bezwzględnego i względnego 
oddzielenia za pomocą slajdu Power Point lub wydrukowanych wykresów 1+2.  

Wskazówki dla 

trenerów 

 

W celu podsumowania ćwiczenia przeczytaj pkt. 3, „Wzrost gospodarczy”. 

 

Dodatkowym, ciekawym obszarem rozważań może być kwestia wydajności 
przenoszenia monet. To ćwiczenie ilustruje wzrost 'więcej tego samego' 
(zdolność do przenoszenia monet). Czy ktoś zastanawiał się nad budową nowych 
statków w innym celu? Czy ktoś pomyślał o odejściu od „reguł gry”? Wydajność 
odnosi się do nakładów i wyników. Kto decyduje o tym kiedy wynik jest 

satysfakcjonujący? Na co ukierunkowana jest wydajność? 
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ż
Tytuł ćwiczenia Przeszkody na drodze do zrównoważonego działania 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy zastanawiają się nad przeszkodami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) 
na drodze do zrównoważonego działania. 

Cele ● Refleksja nad osobistym stosunkiem do zagadnienia 

●  Uświadomienie, że zrównoważony rozwój  jest systemowo ułomny i nie jest 
możliwe jego osiągnięcie przez indywidualne (oparte na konsumpcji) wybory. 

Materiały Materiały informacyjne, karteczki w dwóch kolorach, długopisy lub praca online 
za pomocą narzędzi takich jak Mural lub Padlet 

Czas 20-55 minut, w zależności od wybranej opcji 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Poproś uczestników, aby zastanowili się, co przeszkadza im działać w sposób 
zrównoważony. Powinni zatem rozróżniać przeszkody wewnętrzne od 
zewnętrznych. (ile czasu?) 

2. Rozdaj każdemu uczestnikowi materiał informacyjny (następną stronę) i 
poproś o zanotowanie przeszkód wewnętrznych (tych, które są w danej 
osobie) i zewnętrznych (tych, które pozostają poza nią). Alternatywnie sami 
mogą narysować taką osobę. (10-15 min) 

3. Opcja: Poproś uczestników, aby podzielili się na małe grupy (3-4 osoby) i 

omówili swoje wnioski (15 min). 

4. Poproś uczestników, aby napisali swoje wewnętrzne przeszkody na 
karteczkach w jednym kolorze, a zewnętrzne przeszkody na karteczkach w 
drugim kolorze. Można to również zrobić grupowo w formie dyskusji w 

małych grupach (3). (5 min) 

5. Zbierz i omów przeszkody oraz powiązania między nimi. Spróbuj znaleźć 
ogólne wzorce. Podziel przeszkody na kategorie. W razie potrzeby, możesz 
to zrobić na dużym plakacie (w formie materiału pomocniczego), gdzie 

uczestnicy będą dodawać swoje własne przeszkody lub, jeżeli zostały 
dostrzeżone, pewne ich uogólnienia. (w zależności od liczebności grupy i 
wersji: 5-20 min) 

Podsumowanie i 

ocena 

Wniosek: wiele przeszkód wynika z czynników znajdujących się poza nami i naszą 
kontrolą. Nawet jeżeli chcemy działać w sposób zrównoważony, w wielu 
obszarach jest to bardzo trudne, a w innych wręcz niemożliwe. Jeżeli czynniki 
systemowe uniemożliwiają nam zrównoważony rozwój, indywidualne wybory 
konsumpcyjne nie mogą zmienić tego systemu. Np. jeżeli mieszkasz na wsi bez 
transportu publicznego, nie możesz wybrać zrównoważonego środka transportu. 
Zrównoważone rozwiązania infrastrukturalne musiałby być odpowiednio 
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wdrożone. Musimy wprowadzać i wzmacniać zrównoważone sposoby 
zaspokajania ludzkich potrzeb. 

Wskazówki dla 

trenerów  

 

Uwaga: Miej świadomość o różnych pozycjach społecznych uczestników i 
potencjalnie związanych z nimi odczuciach (np. wstydu) odnoszących się do 
niemożności działania w określony sposób. Koniecznie zadaj pytanie: dla kogo 
działanie w sposób zrównoważony jest łatwiejsze do zrealizowania? 

 

Możesz również omówić inne dostrzeżone przeszkody wewnętrzne (takie jak np. 
nawyki, brak motywacji, brak umiejętności...), które mają głębsze korzenie w 
socjalizacji. 
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Co przeszkadza mi działać w sposób zrównoważony? 

• Zanotuj wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody, które utrudniają Ci działanie w sposób 
zrównoważony.  
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ż ś

Tytuł ćwiczenia 
Wkład informacyjny:  
Wykładniczy wzrost na planecie o ograniczonych możliwościach? 

Ogólne 

informacje 

Trener udziela informacji na temat dylematu wzrostu (ostatnia część pkt. 1.3 

Wzrost gospodarczy) 

Materiał Opcja: Slajd PowerPoint z cytatem „Każdy, kto wierzy, że wzrost wykładniczy 
może trwać wiecznie w świecie ograniczonych możliwościach jest albo 
szaleńcem, albo ekonomistą.” Kenneth Boulding 

Czas 3-5 minut 

Wytyczne dla 

trenerów 

Z gospodarczego punktu widzenia znajdujemy się w sytuacji, którą Tim Jackson 
nazywa dylematem wzrostu. Zaprzestanie rozwoju naszej obecnej gospodarki 

oznacza ryzyko zapaści gospodarczej i społecznej. Zaś utrzymanie wzrostu niesie 
ze sobą ryzyko zniszczenia planety, a wraz z nią podstaw naszego istnienia.  
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Ć ą ć ż
ę ś

ż ż
Tytuł ćwiczenia Jak wyobrażamy sobie „dobre życie dla wszystkich”? 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy – za pomocą ćwiczenia swobodnego pisania – starają się lepiej 
zrozumieć, jak wyobrażają sobie dobre życie dla wszystkich ludzi. 

Cele ● Wyobrażenie sobie i określenie jak mogłoby wyglądać dobre życie dla 
wszystkich ludzi 

Materiały Długopisy, papier 

Opcja: Slajd PowerPoint lub wydruk wykresu 2 „Krajowe wyniki w odniesieniu do 
„bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni”„ 

Czas 20-40 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Rozdaj wszystkim uczestnikom długopisy i kartki papieru. 

2. Zapoznaj uczestników z techniką swobodnego pisania. Swobodne pisanie 
pomaga nam usłyszeć „głos pisarza” i uwalnia naszą własną kreatywność. 
Pomaga nam zapisywać pomysły z naszej podświadomości. Jest to łatwa, 
elastyczna i nieskrępowana metoda pisania – nie da się tego zrobić 
niewłaściwie. Kiedy piszemy swobodnie, staramy się jak najbardziej 
powstrzymać się od odsądzania tego, co piszemy. Jest to ćwiczenie wyjścia 
poza własne schematy myślenia, „zejścia z własnej drogi”. Oto kilka 
wskazówek, jak to osiągnąć: 

● Skorzystaj z podpowiedzi. Jeżeli podczas pisania skończą Ci się pomysły, 
wróć do podpowiedzi. 

● Określ czas na minutniku. Pisz, dopóki nie zadzwoni minutnik. Dokończ 
swoją myśl po wyznaczonym czasie, jeżeli tego potrzebujesz. 

● Pisz cały czas. Nie przestawaj pisać, dopóki określony czas się nie 
skończy. 

● Pisz szybko, trochę szybciej niż standardowo. Tak jakby było dużo do 

zanotowania, ale mało czasu. 

● Staraj się nakreślić szkic, a nie pełny tekst. Wykorzystaj pierwsze słowo, 
które przyjdzie Ci do głowy. Nie martw się tym, jak brzmi napisany tekst. 
Nie przejmuj się też ortografią lub gramatyką.  
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● Niezależnie od tego, jak niedorzeczna jest dana myśl, nie porzucaj jej! 
Zobacz, w którym kierunku zmierzasz. Nie odrzucaj żadnych idei czy 
pomysłów. 

3. Wyobraźmy sobie wspólnie, jak – pomimo mnóstwa problemów społecznych 
i ekologicznych – mogłoby wyglądać dobre życie dla wszystkich ludzi. Jak 

wygląda Twoja wizja dobrego życia dla wszystkich? 

4. Zapisz na tablicy następującą podpowiedź: 'Oto jest! Dobre życie dla 
wszystkich. Wygląda ono jak…'  

5. Powiedz uczestnikom, że mają 10 minut na swobodne napisanie tego, co 
przyjdzie im do głowy w odpowiedzi na tę podpowiedź. Mierz czas.  

6. Zachęć uczestników do podzielenia się z grupą swoimi pomysłami. Bez 
przymusu – powinni to zrobić dobrowolnie. Uczestnicy mogą albo przeczytać 
to, co napisali, albo przedstawić innym swoje kluczowe pomysły. 

Podsumowanie i 

ocena  

Aby zapewnić wszystkim dobre życie, musimy umieścić to, co najważniejsze w 
centrum naszej gospodarki. Opcjonalnie: pokaż film „Zmień cel: Ekonomia 
pączka”: https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g 

Omów ramy „bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni dla ludzkości” (pkt. 4). 
Opcjonalnie: użyj wykresu 2 na slajdzie Power Point lub wydruku, aby wyjaśnić 
te ramy. 

Wskazówki dla 

trenerów  

 

W celu podsumowania ćwiczenia przeczytaj pkt. 4, „Jak mogłoby wyglądać 
„dobre życie dla wszystkich” przy uwzględnieniu wartości granicznych naszej 
planety?”.  

 

Wariant A: Pisanie swobodne na pytania zamiast na podpowiedzi:  zamiast 

pisania swobodnego na podpowiedź można zadać uczestnikom trzy następujące 
pytania, jedno po drugim, i dać im 3-5 minut swobodnego pisania, aby 

odpowiedzieli na każde z nich: Jak chcę pracować? Jak powinny wyglądać moje 
relacje? Jaką rolę w moim życiu powinny odgrywać pieniądze? 

 

Wariant B: Rozważania na temat tego, co stanowi dla człowieka 'dobre życie': 
dodatkowy materiał:  w razie potrzeby: tablica lub flipchart, na życzenie spokojna 
muzyka „w tle” do przemyśleń, 

1. Zaproś uczestników do indywidualnych przemyśleń nad tym, czego 
potrzebują do osiągnięcia dobrego życia. Poproś ich o zanotowanie kilku 
kluczowych punktów. Powiedz im, ile czasu mają na swoje przemyślenia (np. 
10 minut). Jeżeli chcesz, puść spokojną muzykę w tle.  

2. Poproś uczestników, aby podzielili się z grupą tym, czym według nich jest 
'dobre życie'. Jeżeli chcesz, zrób notatki na tablicy lub flipcharcie (5-25 

minut). 
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Ć ż

ą
ń ś

Tytuł ćwiczenia 
Wkład informacyjny: Uczestnicy zapoznają się z materiałem informacyjnym 
„Strategie mające na celu dostosowanie gospodarek do wyznań przyszłości” 

Materiał Materiały informacyjne 

Czas 10 minut 
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Ć ą
ń ś

ż ś ą ż
Tytuł ćwiczenia Różne światopoglądy, różne perspektywy 

Ogólne 

informacje 

Uczestnicy analizują, jakimi strategiami inspirowane są różne polityki 
klimatyczne. 

Cele ● Zrozumienie podstawowych założeń leżących u podstaw strategii rynkowo-

liberalnej, jak również pragmatycznej i radykalnej strategii transformacji 
społeczno-ekologicznej 

● Zrozumienie, jakimi koncepcjami zrównoważonego rozwoju i jakimi 
strategiami inspirowane są określone polityki 

● Zrozumienie mocnych i słabych stron różnych strategii 

Materiały Materiał informacyjny „Strategie mające na celu dostosowanie gospodarek do 

wyznań przyszłości” (1 na osobę) 

Wydruki Scenariuszy: A i B (1 na grupę) 

Czas 30-45 minut 

Liczebność 
grupy 

Dla grup o różnej liczebności 

Wytyczne dla 

trenerów 

1. Poproś uczestników o utworzenie małych grup (3-4 osoby). 

2. Każda grupa może wybrać do analizy Przypadek A lub Przypadek B a 
następnie odpowiedni wydruk z krótkim opisem. 

3. Poleć uczestnikom, aby przeanalizowali, w odniesieniu do każdej polityki, na 
jakiej koncepcji zrównoważonego rozwoju się ona opiera i jaką strategią 
(strategia rynkowo-liberalna, pragmatyczna strategia transformacji 

społeczno-ekologicznej, radykalna strategia transformacji społeczno-

ekologicznej) się inspiruje. Mogą wykorzystać materiał informacyjny jako 
pomoc i, według potrzeb, przeprowadzić dalsze badania na temat polityk 

online. 

4. Następnie poproś jedną grupę, która analizowała Przypadek A i jedną grupę, 
która analizowała Przypadek B o przedstawienie swoich ustaleń. Skorzystaj z 
dodatkowych informacji (podsumowanie i ocena) i dodaj kluczowe punkty, 

jeżeli ich brakuje.  
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Przypadek A) Istnieją różne podejścia do obniżania emisji gazów cieplarnianych 
w przemyśle. Przedyskutujcie z grupą, jaka koncepcja zrównoważonego rozwoju 
i jaka strategia zrównoważonej gospodarki leżą u podstaw tych podejść:  

● Obrót uprawnieniami do emisji 

W ramach systemów handlu emisjami ustalany jest limit ilości gazów 
cieplarnianych, które mogą być emitowane. Podmioty otrzymują lub kupują 
uprawnienia do emisji, które pozwalają im na emisję określonych ilości gazów 
cieplarnianych. Jeżeli dany podmiot ograniczy emisje, może sprzedać 
uprawnienia, których już nie potrzebuje.  

● Opodatkowanie emisji 

Poszczególne rządy lub organy Unii Europejskiej mogą opodatkować działania 
generujące wysoki poziom emisji dwutlenku węgla. Zamiast wprowadzenia 

uprawnień do emisji, mogłyby one co roku podnosić podatek od emisji gazów 
cieplarnianych wytwarzanych przez przemysł w miarę wzrostu kosztów ich 
emisji.  

● Ustalenie docelowych poziomów redukcji emisji przez przemysł 

Poszczególne rządy lub organy Unii Europejskiej mogą również ustalić poziomy 
redukcji emisji w wartościach bezwzględnych dla poszczególnych gałęzi 
przemysłu i w ten sposób wymusić obniżenie emisji.  

 

Przypadek B) W celu ogólnej ochrony klimatu i różnorodności biologicznej 
proponuje się różne podejścia. Przedyskutuj z grupą, jaka koncepcja 
zrównoważonego rozwoju i jaka strategia zrównoważonej gospodarki leżą u 
podstaw tych podejść: 

● REDD+ 

Program Organizacji Narodów Zjednoczonych REDD+ w zakresie „redukcji emisji 
spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów” w krajach rozwijających się 
stwarza podstawy finansowe do ochrony węgla zmagazynowanego w lasach 
poprzez sprzedaż jednostek redukcji emisji. Każda jednostka odpowiada jednej 
tonie emisji CO2, której można uniknąć nie wycinając lasu. 

● Obszary chronione  

Na całym świecie obszary chronione stanowią 11,9 % wszystkich terenów 
lądowych przy czym połowa z nich jest przeznaczona na ochronę różnorodności 
biologicznej21. Zgodnie z definicją, obszar chroniony to: „jednoznacznie określona 
przestrzeń geograficzna, uznana, wydzielona i zarządzana za pomocą środków 
prawnych lub innych skutecznych środków, w celu osiągnięcia długoterminowej 

 
21

 Hoekstra, Boucher, Ricketts, Roberts, 2005 
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ochrony przyrody wraz z powiązanymi ekosystemami i wartościami 
kulturowymi”22. 

Podsumowanie i 

ocena 

Informacje zwrotne: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w przemyśle 

System handlu uprawnieniami do emisji bazuje na podstawowym założeniu 
słabego zrównoważonego rozwoju, tj. na tym, że kapitał naturalny jest 
porównywalny z innymi formami kapitału i może być zastąpiony przez pieniądz. 
Podmioty, które nie ograniczają emisji mogą „wykupić się” nabywając 
uprawnienia do emisji. W ten sposób, na przykład w ramach unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), możliwe jest również międzynarodowe 
kredytowanie w ramach projektów ograniczających emisje, dzięki czemu 
światowa Północ może 'przerzucić swoje obowiązki' w zakresie ochrony klimatu 
na światowe Południe. EU ETS był pierwszym na świecie dużym rynkiem 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rynki emisji nie istnieją „naturalnie”; 
tworzy się je poprzez regulacje prawne. Ustanowienie rynków, na których emisje 
są zbywalne oznacza, że stabilny klimat można traktować jako towar zbywalny. 
Zwolennicy liberalizmu rynkowego, zwłaszcza ekonomiści neoklasyczni, 
popierają tworzenie rynków emisji, ponieważ uważają je za skuteczny sposób 
korygowania błędnych sygnałów cenowych poprzez uwzględnienie w cenie 
końcowej uprzednio uzewnętrznionych kosztów, jakie społeczeństwa ponoszą w 
wyniku emisji. Również niektórzy pragmatyczni zwolennicy transformacji 
społeczno-ekologicznej popierają systemy handlu emisjami, argumentując, że 
mogą one sprawić, iż produkcja generująca intensywne emisje będzie droższa, a 
tym samym prowadzić do wsparcia mniej zanieczyszczających alternatyw. 
Radykalni zwolennicy transformacji społeczno-ekologicznej sprzeciwiają się 
utowarowieniu emisji. Krytykują oni takie podejście, twierdząc, że stabilny klimat 
nie powinien być determinowany przez poziom cen na rynkach. W 

przeciwieństwie do opodatkowania emisji, gdzie rządy pozyskują pieniądze z 
podatków i mogą je reinwestować, aby uczynić transformację sprawiedliwą 
społecznie, w systemach handlu emisjami korporacje zarabiają na odsprzedaży 
pozwoleń, które zazwyczaj otrzymały za darmo na podstawie historycznych 
poziomów emisji i działań lobbingowych23. 

 

Opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych może stanowić komponent 
wszystkich trzech strategii. Podczas gdy libertarianie, tacy jak Hayek, nie 

sugerowaliby ustanowienia takich podatków, dla neoklasycznych ekonomistów 

podatki te mogą być środkiem prowadzącym do „właściwych cen”. Zwolennicy 
obu strategii transformacji społeczno-ekologicznej argumentowaliby, że oprócz 
zwiększenia kosztów działań emisyjnych, pieniądze z podatków można 
wykorzystać do pobudzenia zielonych innowacji (pogląd przede wszystkim 
pragmatyczny) oraz do rozwiązania problemów nierówności poprzez 
redystrybucję (pogląd przede wszystkim radykalny). Zamiast zwiększać koszty 
zanieczyszczania środowiska, można po prostu zakazać jego degradacji. Jako 

 
22

 Dudley, 2008, s.8 

23 Spash, 2010 
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przykład można podać zakaz stosowania CFC w lodówkach, które do tej pory 
szkodziły warstwie ozonowej. Z kolei, zakaz 'niezrównoważenie' wysokich emisji 
gazów cieplarnianych nie jest postrzegany jako skuteczne rozwiązanie przez 
liberałów rynkowych, ponieważ zakłóciłoby to wolny rynek.  

 

Z drugiej strony zwolennicy transformacji społeczno-ekologicznej uważają 
interwencje poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji za konieczne dla 

utrzymania stabilnego klimatu, a tym samym zapewnienia ochrony środowiska i 
społeczeństwa, w którym osadzona jest gospodarka. Podczas gdy koncepcja 
słabego zrównoważonego rozwoju sprzyja instrumentom rynkowym i 
korygowaniu cen, koncepcja silnego zrównoważonego rozwoju w wielu 

przypadkach wymaga ścisłej interwencji regulacyjnej w celu ochrony 
niemożliwych do zastąpienia ekosystemów, odzwierciedlając zasadę 
niewspółmierności.  

 

Informacje zwrotne: Klimat i bioróżnorodność 

REDD+ opiera się na koncepcji słabego zrównoważonego rozwoju, ponieważ 
jednoznacznie zakłada, że przyrodzie można przypisać obiektywną i wymierną 
wartość. Dzięki mechanizmowi cenowemu w programie REDD+ zdrowe i 
nienaruszone lasy konkurują z innymi, destrukcyjnymi sposobami użytkowania 
gruntów24. Oznacza to, że aby mechanizm skutecznie chronił lasy, muszą one być 
wycenione wyżej niż potencjalnie inne sposoby ich użytkowania. Ponieważ ocena 
podlega większym wpływom makroekonomicznym i tendencjom na rynkach 
kapitałowych, mechanizm wyceny może się nie sprawdzić w przypadku zmiany 
warunków gospodarczych. Zwolennicy silnego zrównoważonego rozwoju 
krytykują, że średni horyzont czasowy projektów REDD+ wynosi 20 lat, podczas 
gdy emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych utrzymują się w 
atmosferze przez kilka tysięcy lat25.  

 

Co więcej, w ramach programów REDD+ lasy pierwotne mogą być wycinane i 
zastępowane przez przemysłowe plantacje drzew26. Zgodnie z koncepcją słabego 
zrównoważonego rozwoju nie stanowi to problemu, dopóki wartość (w tym 
przypadku magazynowania węgla) pozostaje niezmienna. Natomiast, zgodnie z 
koncepcją silnego zrównoważonego rozwoju, złożone ekosystemy nie powinny 
być zastępowane przemysłowymi plantacjami drzew: nawet jeżeli zdolność do 
magazynowania dwutlenku węgla pozostałaby taka sama, różnorodność 
biologiczna i sam ekosystem zostałyby utracone.  

 

 
24 The REDD desk, 2016 
25 Phelps et al., 2011 
26 Cabello, Gilbertson, 2012 
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Liberałowie rynkowi z zadowoleniem przyjmują programy takie jak REDD+, 
ponieważ uważają rozwiązania rynkowe za najbardziej efektywne. Podobnego 
zdania są pragmatyczni zwolennicy transformacji społeczno-ekologicznej, którzy 

traktuje je jako tanie rozwiązania w zakresie „redukcji” emisji. Jednak radykalni 
zwolennicy transformacji społeczno-ekologicznej krytykują programy REDD+, 
ponieważ pozwalają one krajom globalnej Północy i „ich” biznesom kupować 
„prawo do zanieczyszczania”, a tym samym utrzymywać obecny poziom 
produkcji i zanieczyszczeń, zamiast faktycznie realizować cele redukcji emisji27. 

Utowarowienie składowania emisji pozwala im zużywać więcej energii z paliw 
kopalnych bez faktycznego zwiększania sekwestracji dwutlenku węgla, ponieważ 
lasy nie są nawet ponownie sadzone, a jedynie nie są wycinane. Ponadto, 
krytykują REDD+ jako mechanizm kolonialny, który „osacza” i zmusza ludność 
rdzenną i mieszkańców lasów do rezygnacji z kontroli nad swoją ziemią, zasobami 
i tradycjami28.  

 

Silny zrównoważony rozwój wymaga obszarów ochronnych. W koncepcji silnego 
zrównoważonego rozwoju pewne ekosystemy są niezastąpione i dlatego muszą 
być zachowane, np. poprzez zakaz wyrębu lasów. Można to rozumieć jako 
stosowanie zasady ostrożności, polegającej na unikaniu wystąpienia ryzyka 
nieodwracalnych, niebezpiecznych szkód. Liberałowie rynkowi byliby przeciwni 

zakazywaniu działaniom takim jak wyrąb lasów, ponieważ uważają, że większą 
efektywność osiąga się wówczas, gdy to sygnały cenowe mają decydujący wpływ 
na otaczającą rzeczywistość. Jedynymi interwencjami regulacyjnymi, o których 
stworzenie i zabezpieczenie apelują są systemy własności i ramy rynkowe. 
Zarówno pragmatyczni, jak i radykalni zwolennicy transformacji społeczno-

ekologicznej opowiedzieliby się za tworzeniem obszarów chronionych, na 
których zabronione są określone działania gospodarcze. 

 

  

 
27 Cabello, Gilbertson, 2012 
28 Cabello, Gilbertson, 2012 
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Ć
Nazwa ćwiczenia Test o kryzysie klimatycznym 

Cel ● Zapoznanie się z niektórymi podstawowymi zagadnieniami związanymi z 
tematyką kryzysu klimatycznego 

Czas 15 minut 

Pytania testowe 

 

Runda 1 

1. Jaki procent światowych dostaw energii pierwotnej pochodzi z paliw kopalnych?  
A) około 30% B) około 55% C) około 80% 

2. Prawda czy fałsz? Zmiany klimatyczne są procesem liniowym, który obecnie staje 
się coraz szybszy. 

3. Prawda czy fałsz? Wylesianie i niszczenie siedlisk może spowodować pojawienie 
się nowych chorób. 

4. Prawda czy fałsz? Od początku XX wieku wyginęło około 20 procent gatunków 
na Ziemi. 

5. Różnica pół stopnia: O ile większe będą prognozowane straty owadów, jeśli 
średni wzrost temperatury wyniesie 2 stopnie zamiast 1,5 stopnia?  

A) Dwa razy większe B) Trzy razy większe C) Pięć razy większe 

 

Runda 2  

1. Prawda czy fałsz? Podczas gdy najbiedniejsza połowa ludności świata emituje 
tylko około 10% całkowitej globalnej emisji, najbogatsze 10% odpowiada za 

około 50%. 
2. Prawda czy fałsz? 100 firm i organizacji odpowiedzialnych za największą emisję 

było źródłem ponad 80% światowej emisji gazów cieplarnianych emitowanych 
od 1988 roku.  

3. Prawda czy fałsz? Już dziś więcej ludzi traci środki do życia z powodu 
ekstremalnych zjawisk pogodowych niż z powodu przemocy i wojny. 

4. Prawda czy fałsz? Na całym świecie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 
powodują dziewięć milionów zgonów, czyli trzy razy więcej niż AIDS, gruźlica i 
malaria razem wzięte. 

5. Prawda czy fałsz? W 2016 roku zanieczyszczenie powietrza było przyczyną 
prawie  

30 000 przedwczesnych zgonów w Europie. 

 

Odpowiedzi i 

podsumowanie 

Odpowiedzi do rundy 1: 

1. C. Z całkowitej podaży energii pierwotnej 28% pochodzi z węgla, 22% z gazu i 
32% z ropy naftowej.29 

2. Fałsz. Kryzys klimatyczny jest jeszcze bardziej niebezpieczny, ponieważ 
temperatury nie rosną po prostu liniowo. W przypadku przekroczenia tzw. 

 
29

 IEA 
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punktów krytycznych może dojść do załamania całych podsystemów globalnego 
systemu klimatycznego.30 

3. Prawda. Wiele nowo pojawiających się patogenów jest pochodzenia 
zwierzęcego. Niszczenie siedlisk przybliża dzikie zwierzęta do ludzkich siedzib, co 
może prowadzić do pojawienia się ognisk chorób. Na przykład Ebola (której 
źródłem był konkretny gatunek nietoperza) jest bardziej powszechna po 

wylesieniu na dużą skalę, a także choroby przenoszone przez komary są bardziej 
powszechne na terenach wylesionych.   

4. Prawda. Szczególnie rolnictwo przemysłowe przyczynia się do wymierania 
gatunków w niespotykanym dotąd stopniu poprzez wylesianie oraz stosowanie 

pestycydów i maszyn. 

5. B. Z powodu globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia od czasów 

przedprzemysłowych prognozuje się, że 6% owadów traci co najmniej połowę 
swojego zasięgu gatunkowego. Przy globalnym ociepleniu o 2 stopnie, 
prognozuje się utratę 18% owadów, co równa się trzykrotnej utracie gatunku.31   

 

Odpowiedzi do rundy 2: 

1. Prawda. 

2. Fałsz. 100 firm i organizacji odpowiedzialnych za największą emisję było źródłem 
71% światowej emisji gazów szklarnianych wyemitowanych od 1988 roku.32 

3. Prawda.  Ponadto, jeśli cele klimatyczne Porozumienia Paryskiego nie zostaną 
zrealizowane, duże części Ziemi staną się niezdatne do zamieszkania przez ludzi 
przed końcem tego stulecia. 

4. Prawda.  

5. False. W 2016 roku zanieczyszczenia powietrza doprowadziły do prawie 500 000 
przedwczesnych zgonów w Europie.33 

 

  

 
30

 Shah, 2020 

31 IPCC, 2018 
32

 Griffin, 2017 

33
 European Environment Agency, 2019 
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Ć ż
Nazwa 

ćwiczenia 

Przeszkody w zrównoważonym działaniu 

Cel ● Refleksja nad osobistymi przeszkodami w prowadzeniu zrównoważonego życia, 
● Uświadomienie sobie, że zrównoważony rozwój nie jest możliwy do osiągnięcia 

poprzez indywidualne (konsumpcyjne) wybory. 

Czas 20 minut 

Instrukcja  

 

1. Zastanów się nad tym, co przeszkadza ci w działaniu w sposób zrównoważony, 
rozróżniając między przeszkodami wewnętrznymi a zewnętrznymi. 

2. Na poniższym schemacie zanotuj przeszkody wewnętrzne (wewnątrz osoby) i 
zewnętrzne (wokół osoby). 

Odpowiedzi i 

podsumowanie 

Wiele z tych przeszkód wynika z czynników niezależnych od nas samych i od naszej 
kontroli. Nawet jeśli chcemy działać w sposób zrównoważony, w wielu dziedzinach jest to 
bardzo trudne, a w innych niemożliwe. Jeśli czynniki systemowe uniemożliwiają nam 
zrównoważony rozwój, indywidualne wybory konsumpcyjne nie są w stanie zmienić tego 
systemu. Na przykład, jeśli mieszkasz na wsi bez transportu publicznego, nie możesz jako 
jednostka wybrać zrównoważonego środka transportu. Potrzebne byłyby zrównoważone 
i wykonalne rozwiązania infrastrukturalne. Musimy stworzyć i wzmocnić zrównoważone 
sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb. 
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Co przeszkadza mi w działaniu w sposób zrównoważony? 
Zanotuj wewnętrzne i zewnętrzne przeszkody, które utrudniają Ci działanie w sposób zrównoważony.  
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Ć ż ż

Nazwa ćwiczenia Jak wyobrażamy sobie dobre życie dla wszystkich? 

Cel ● Zdolność wyobrażenia sobie, jak mogłoby wyglądać dobre życie dla wszystkich 
przy użyciu metody swobodnego pisania. 

Czas 15 minut 

Instrukcja 1. Freewriting (swobodne pisanie) jest praktyką, która pomaga nam wyzwolić nasz 
głos pisarski i łączy nas z naszą własną kreatywnością. Dlatego pomaga nam 
zapisywać pomysły z naszego nieświadomego umysłu. Freewriting jest prosty, 
elastyczny i wybaczający - nie da się go zrobić niepoprawnie. Kiedy piszemy 
swobodnie, staramy się tak bardzo, jak to możliwe, zawiesić osąd na temat tego, 
o czym piszemy. Jest to ćwiczenie dotyczące "wychodzenia z siebie". Niektóre 
wskazówki, aby to osiągnąć to: 

• Użyj podpowiedzi. Jeśli podczas pisania zabraknie Ci pomysłów, wróć do 
podpowiedzi. 

• Ustaw czas. Pisz, aż zadzwoni czasomierz. Dokończ swoje myśli po tym 
czasie, jeśli chcesz. 

• Nie przestawaj pisać, dopóki nie minie czas. 
• Pisz szybko, trochę szybciej niż normalnie. Tak jakbyś miał dużo do 

zanotowania, ale tylko trochę czasu. 
• Pisz szkic, a nie tekst. Używaj pierwszego słowa, które przychodzi Ci do 

głowy. Nie martw się o to, jak coś brzmi, ani o ortografię czy gramatykę.  
• Niezależnie od tego, jak bardzo niedorzeczna jest dana myśl, idź za nią! 

Zobacz, dokąd zmierza. Nie ma potrzeby filtrowania żadnej myśli. 
2. Wyobraźmy sobie, że zamiast obecnej sytuacji pełnej problemów społecznych i 

ekologicznych, mogłoby istnieć dobre życie dla wszystkich ludzi. Jak wygląda twoja 

wizja dobrego życia dla wszystkich? 

3. Poświęć 10 minut na napisanie tego, co przyjdzie Ci do głowy w odpowiedzi na 
podpowiedź: 'Jest! Widzę dobre życie dla wszystkich. Wygląda ono jak...".  

4. Jeśli chcesz, możesz podzielić się swoimi pomysłami na dobre życie dla wszystkich 
na forum. 

 

Alternatywa: Swobodne pisanie w odpowiedzi na pytania zamiast podpowiedzi. 

Zamiast pisać swobodnie w odpowiedzi na podpowiedź, możesz odpowiedzieć na trzy 
poniższe pytania, jedno po drugim, i poświęcić 3-5 minut na każde pytanie:  

• Jak chcę pracować?  
• Jak powinny wyglądać moje związki?  
• Jaką rolę w moim życiu powinny odgrywać pieniądze? 

Odpowiedzi i 

podsumowanie 

Aby zapewnić wszystkim dobre życie, musimy umieścić rzeczy istotne w centrum naszej 
gospodarki. Jeśli chcesz, obejrzyj film "Zmień cel: Ekonomia pączka": 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g
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Każdy kraj bardzo uważnie monitoruje swoją gospodarkę. W systemie gospodarki rynkowej oczekuje 
się, że gospodarka będzie rosła stabilnie. Wbrew oczekiwaniom, według Banku Światowego, 
spowolnienie wzrostu gospodarczego rozpoczęło się w latach sześćdziesiątych.1 Na podstawie tych 

informacji członkowie Klubu Rzymskiego zaczęli wątpić, czy niekończący się wzrost gospodarczy jest w 

ogóle możliwy. Na początku lat 70. naukowcy z Massachusetts Institute of Technology na zlecenie 
Klubu Rzymskiego opracowali model wzrostu gospodarczego, w którym przyjrzeli się zmianom pięciu 
determinantów wzrostu gospodarczego (populacja, produkcja rolna, zasoby naturalne, produkcja 

przemysłowa i zanieczyszczenie), analizując przeszłe wydarzenia na świecie i prognozując zmiany do 
2100 roku. W wyniku analizy stwierdzono, że wykorzystanie wyżej wymienionych zasobów wzrosło 
wykładniczo w całej historii ludzkości. Liczba ludzi, powierzchnia gruntów ornych, ilość wydobywanych 
minerałów, a także gospodarka jako całość, nie mogą rosnąć w nieskończoność na skończonej planecie 
Ziemi.2 Opublikowany w 2012 roku raport z okazji 40-lecia tych badań potwierdził, że światowa 
gospodarka jak dotąd pod każdym względem podąża za prognozowanym trendem wzrostu.3 Badania 

te jasno pokazały, że stosowany od wieków liniowy model ekonomiczny jest nie do utrzymania, a 

wzrost gospodarczy musi oddzielić się od wykorzystania zasobów naturalnych. Jak jednak mógłby 
wyglądać nowy model ekonomiczny? 

Od drugiej połowy lat 80-tych XX wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zaczęła 
prezentować ideę harmonijnego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego czyli 
zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony definiowany jest jako zrównoważony rozwój, który 
zaspokaja potrzeby i aspiracje obecnego pokolenia bez naruszania analogicznych interesów przyszłych 
pokoleń. Koncepcja ta, przedstawiona w 1992 roku na konferencji w Rio de Janeiro na temat 

środowiska i rozwoju, zwróciła uwagę całego świata, a 193 kraje ją zaaprobowały.4 Zrównoważony 
rozwój postrzegany jest jako proces, który oddziela wzrost gospodarczy od wykorzystania zasobów 

naturalnych i ma na celu dobrobyt ekonomiczny i jakość życia narodu, regionu, społeczności lokalnej 
lub jednostki. Proces ten daje również odpowiedź na pytanie: jak mógłby wyglądać nowy model 
gospodarczy?  

W 2015 roku 193 kraje Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęły Agendę 2030, która składa się z 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Agenda 2030 jest holistycznym planem działania na wszystkich 
frontach - społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Uniwersalny charakter Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wymaga głębokiej zmiany sposobu patrzenia na rozwój i pracy na 
jego rzecz: od skupienia się głównie na potrzebach krajów ubogich, do takiego, który podkreśla 
dobrobyt i zrównoważony rozwój we wszystkich krajach. Wprowadzenie świata na ścieżkę 
zrównoważonego i odpornego rozwoju wymaga śmiałych i transformacyjnych kroków wspartych 
nowymi narzędziami, nowymi danymi oraz nowymi sposobami pracy i nowymi zasobami." 5 

 
1 Oja, K. (2017) 
2 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
3 Randers, J. (2012) 
4 Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (1987) 
5 Ibid 
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Celem tego materiału szkoleniowego jest zwrócenie uwagi studentów na fakt, że klasyczna 
gospodarka rynkowa oparta na idei ciągłego wzrostu gospodarczego raczej nie przybliży nas do celu, 
jakim jest zwiększenie dobrobytu społeczeństwa. Niniejszy materiał przedstawia ideę wzrostu 
gospodarczego i wyjaśnia czynniki napędzające wzrost gospodarczy; dokonuje przeglądu raportu, w 
którym naukowcy stwierdzają, że na skończonej planecie Ziemia nieograniczony wzrost gospodarczy 
jest niemożliwy; przedstawia przegląd koncepcji rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju; 
przedstawia również przegląd Agendy 2030 i SDGs. Kraje członkowskie ONZ zatwierdziły SDGs w 2015 
roku, co oznacza, że działania na rzecz realizacji tych celów mają miejsce już od 7 lat. Podczas tego 
szkolenia szukamy dowodów na to, że nasz kraj działa na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju.  
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Dyrektor publikacji badawczej "Our World in Data" Max Roser (2021) wyjaśnił w swoim artykule, że 
wraz z postępem wzrostu gospodarczego rozpoczęła się historia redukcji ubóstwa na świecie. Jego 
zdaniem ostatnie dwa stulecia były pierwszymi w historii ludzkości, kiedy społeczeństwa osiągnęły 
trwały wzrost gospodarczy, a redukcja globalnego ubóstwa była jednym z najważniejszych osiągnięć 
w historii. Mimo to 62% ludności świata żyje za mniej niż 10 dolarów dziennie, a 86% za mniej niż 30 
dolarów dziennie. Z powyższych faktów można wywnioskować, że ciągły wzrost gospodarczy jest 
sposobem na zmniejszenie ubóstwa.6 Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych wyjaśnia, że światowa konsumpcja i produkcja (siła napędowa światowej 
gospodarki) opiera się na wykorzystaniu środowiska naturalnego i zasobów w sposób, który nadal ma 
destrukcyjny wpływ na planetę. Postępowi gospodarczemu i społecznemu w ostatnim stuleciu 

towarzyszyła degradacja środowiska, która zagraża systemom, od których zależy nasze przetrwanie. 7 

Czy można cieszyć się zarówno wzrostem gospodarczym, jak i zrównoważonym rozwojem środowiska? 
Jednym z głównych celów strategii środowiskowej OECD na pierwszą dekadę XXI wieku, przyjętej przez 
ministrów środowiska OECD w 2001 roku, jest oddzielenie presji środowiskowej od wzrostu 
gospodarczego. Decoupling można zdefiniować jako zmniejszenie ilości zasobów wykorzystywanych 
do generowania wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zmniejszeniu degradacji środowiska i 
niedoboru ekologicznego. W 2014 roku Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNEP) przeprowadził badanie dotyczące możliwości technologicznych i szans na przyspieszenie 
decouplingu i czerpanie korzyści środowiskowych i ekonomicznych ze zwiększonej produktywności 
zasobów. W badaniu stwierdzono, że nie jest możliwe, aby globalna gospodarka oparta na obecnych 
niezrównoważonych wzorcach wykorzystania zasobów trwała w przyszłości. Rezultaty są już widoczne 
w trzech obszarach: wzrost cen zasobów, większa zmienność cen oraz zakłócenia systemów 
środowiskowych. Wpływ wykorzystania zasobów na środowisko naturalne prowadzi do potencjalnie 
nieodwracalnych zmian w światowych ekosystemach, które mają bezpośredni wpływ na ludzi i 
gospodarkę (na przykład szkody zdrowotne, niedobory wody, utrata zasobów rybnych, zwiększone 
szkody spowodowane przez burze). Istnieją jednak alternatywy dla tych przerażających wzorców. 
Wiele technologii i technik rozdzielania, które zapewniają wzrost wydajności zasobów, jest już 
dostępnych. 8 

Sprawozdanie wykazało również, że znaczna część "know-how" w zakresie projektowania polityki, 

niezbędna do osiągnięcia oddzielenia płatności od produkcji, jest obecna w zakresie ustawodawstwa, 

systemów zachęt i reform instytucjonalnych. Wiele krajów wypróbowało je z wymiernymi rezultatami, 
zachęcając innych do badania i, w stosownych przypadkach, powielania i zwiększania skali takich 
praktyk i sukcesów.9 

 
6 Roser, M. (2021)  
7 Organizacja Narodów Zjednoczonych (2021) 
8 UNEP (2014) 
9 Ibid 
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Pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowano plan zrównoważonego 
rozwoju Agenda 2030. Agenda 2030 zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym 169 
celów dotyczących rozwoju globalnej gospodarki i społeczeństwa w równowadze ze środowiskiem 
naturalnym. Ostatecznym celem tego planu rozwoju jest zakończenie ubóstwa, ochrona planety i 
zapewnienie dobrobytu dla wszystkich. Osiągnięcie tych celów obejmuje m.in. rozdzielenie, przejście 
od gospodarki linearnej do gospodarki cyrkularnej i wiele innych kwestii, które nie są wrażliwe na 
pomiar za pomocą wskaźników wzrostu gospodarczego. 

Celem tego materiału szkoleniowego jest zwrócenie uwagi studentów na fakt, że klasyczna 
gospodarka rynkowa oparta na idei ciągłego wzrostu gospodarczego, raczej nie przybliży nas do celu, 

jakim jest zwiększenie dobrobytu społeczeństwa. Materiał ten przedstawia ideę wzrostu 
gospodarczego i wyjaśnia czynniki, które napędzają wzrost gospodarczy; dokonuje przeglądu raportu 
z badań, w którym naukowcy stwierdzają, że na skończonej planecie Ziemi nieograniczony wzrost 

gospodarczy jest niemożliwy; składa się z przeglądu koncepcji rozwoju gospodarczego i 
zrównoważonego rozwoju; daje również przegląd Agendy 2030 i SDGs. W 2015 roku państwa 
członkowskie ONZ zatwierdziły SDGs, co oznacza, że działania zmierzające do realizacji tych celów mają 
miejsce już od 7 lat. Podczas tego szkolenia szukamy dowodów na to, że nasz kraj działa na rzecz 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. 

 

Wzrost gospodarczy jest jednym z najważniejszych zagadnień dla przedsiębiorców, gospodarstw 
domowych i polityków. Wzrost gospodarczy jest definiowany jako wzrost lub poprawa w 

skorygowanej o inflację wartości rynkowej dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę w danym 
przedziale czasowym. Wzrost ten tworzy większe zyski dla przedsiębiorstw i daje firmom kapitał do 
inwestowania i zatrudniania większej liczby pracowników. Więcej miejsc pracy tworzy dochody. Jeśli 
konsumenci mają więcej pieniędzy, kupują dodatkowe produkty i usługi, a te zakupy napędzają wyższy 
wzrost. Lepszy dostęp do dóbr i usług gospodarczych oznacza poprawę materialnego standardu życia. 
Politycy obserwują wzrost gospodarczy, aby odkryć, w jakiej fazie cyklu koniunkturalnego znajduje się 
gospodarka. Najlepszą fazą jest ta, w której gospodarka rośnie stabilnie. Jeśli wzrost wykracza zbyt 
daleko poza poziom stałego wzrostu, sytuację nazywa się przegrzaniem gospodarki. Tak stało się na 
przykład z sektorem mieszkaniowym w latach 2005-2006. Jeśli na rynku jest zbyt dużo pieniędzy, a 
zbyt mało dóbr i usług, sytuację tę nazywamy inflacją. W pewnym momencie wiara we wzrost 
gospodarczy rozwiewa się, ludzie wolą sprzedawać niż kupować i gospodarka "stygnie". Kiedy ta faza 
trwa wystarczająco długo, staje się recesją. Jedna z najdłuższych recesji gospodarczych miała miejsce 
w 1929 roku i jest nazywana Wielkim Kryzysem.10 

Najczęściej stosowanym wskaźnikiem do pomiaru wzrostu gospodarczego jest produkt krajowy brutto 
(PKB). Produkt krajowy brutto to całkowita wartość dóbr finalnych wytworzonych na danym 
terytorium w ciągu roku. Obejmuje on wszystkie dobra i usługi, które przedsiębiorstwa w danym kraju 
wytwarzają na sprzedaż. Nie ma znaczenia, czy są one sprzedawane w kraju, czy za granicą. Większość 
krajów mierzy wzrost gospodarczy jako procentowe tempo wzrostu realnego PKB. Ponieważ 

 
10 The balance (2021) 
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gospodarka rozwija się tylko wtedy, gdy jej tempo wzrostu przekracza tempo wzrostu liczby ludności, 
przy ocenie wzrostu gospodarczego bierze się pod uwagę również liczbę ludności kraju. PKB per capita 

umożliwia porównanie wzrostu gospodarczego nie tylko w czasie, ale także pomiędzy krajami. 11 

 

 

 

Rysunek 1. Produkt krajowy brutto państw członkowskich Unii Europejskiej na jednego mieszkańca w 
2021 roku. 12 

 

PKB jest właściwym wskaźnikiem do pomiaru wzrostu gospodarczego, ponieważ uwzględnia cały 
dorobek gospodarczy kraju. Na rysunku 1 przedstawiono PKB per capita państw członkowskich UE 
wiosną 2021 roku. Wskaźnik na rysunku obliczany jest jako stosunek realnego PKB do średniej liczby 
ludności w danym roku i obejmuje dobra i usługi gospodarcze oraz produkty wytworzone w sektorze 
rządzącym i instytucjach non-profit. 13 

Czynniki produkcji, od których zależy wzrost gospodarczy kraju, to ziemia, praca, kapitał i 
przedsiębiorczość.  

Do "ziemi" należą również inne zasoby naturalne. Zasoby naturalne to części środowiska naturalnego, 
które społeczeństwo ludzkie potrzebuje do istnienia i wykorzystania w produkcji. Przykładami 
zasobów naturalnych są skały, minerały, płyny, gazy i materia organiczna warte wydobycia. Zasoby 

 
11 The balance (2021) 
12 Ibid 
13 EuroStat (2021)  
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naturalne to również woda (zwłaszcza wody gruntowe), a także lasy naturalne, ryby morskie, 
zwierzyna łowna, innymi słowy wszystko, co nie zostało stworzone lub wykonane przez człowieka, ale 
jest wykorzystywane w działalności gospodarczej. Lasy zagospodarowane, zwierzęta domowe, ziemia 
uprawna i inne rzeczy, które rosną i rozwijają się pod opieką człowieka, nie są zasobami naturalnymi. 
Są one wynikiem działalności człowieka. Zasoby naturalne mogą być odnawialne i nieodnawialne.  

„Siła robocza", czyli ludność aktywna zawodowo, to ludzie, którzy chcą i mogą pracować, niezależnie 
od tego, czy znaleźli pracę, czy nie.  

Termin "kapitał" odnosi się do rzeczy, które ludzie wykorzystują do tworzenia korzyści, na które jest 

popyt na rynku. Kapitał materialny obejmuje ziemię, zasoby naturalne, budynki, zwierzęta i maszyny. 
Przykładami kapitału niematerialnego są patenty, prawa autorskie i znaki towarowe. Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty to banknoty i płynne obligacje będące w obiegu w różnych krajach. Kapitał jest 
produktywny, jeśli jest wykorzystywany w działalności gospodarczej do generowania dochodów i 
zysków, a jest nieproduktywny, jeśli jest wykorzystywany w interesie publicznym.  Klasyczna teoria 

ekonomii zajmuje się kapitałem tylko w obiektach fizycznych, takich jak urządzenia, budynki i pojazdy 
używane w produkcji. Niektórzy inni ekonomiści rozszerzyli pojęcie kapitału i obserwują inwestowanie 
w umiejętności i edukację pracowników jako budowanie kapitału ludzkiego. 14 

Przedsiębiorczość jest czwartym czynnikiem, który angażuje wizjonerów i innowator stojących za 
całym procesem produkcji. Przedsiębiorcy łączą wszystkie opisane powyżej czynniki produkcji, aby 
zaprojektować, rozwinąć i wyprodukować koncepcję swojego produktu lub usługi. 

Wymienione powyżej czynniki produkcji są ograniczone. Łącząc te ograniczone zasoby, ludzie muszą 
dokonywać wyborów, co produkować, jakich czynników produkcji używać i jak dystrybuować 
wytworzone dobra. Jednocześnie produkcja powinna być zorganizowana w taki sposób, aby PKB stale 

rosło. 15 

PKB i PKB per capita są bardzo dobrymi wskaźnikami mierzącymi zasobność materialną kraju, ale nie 
mówią nic o dystrybucji tego bogactwa w kraju. Szybki wzrost gospodarczy nie oznacza, że wzrost 
bogactwa poprawi ogólny standard życia ludności. PKB nie obejmuje niepłatnych usług, takich jak 
opieka nad dziećmi lub inna praca domowa, praca wolontariuszy, nielegalna działalność na czarnym 
rynku, jak również niektórych kosztów środowiskowych. Nie dostarcza informacji o tym, czy codzienne 
potrzeby ludności są zaspokojone, nie pokazuje nic na temat promocji zdrowia, edukacji, warunków 

życia, środowiska naturalnego itp. PKB nie mierzy zaspokojenia potrzeb ani dobrobytu ludności. 16 

Proces mający na celu dobrobyt ekonomiczny i jakość życia narodu, regionu, społeczności lokalnej lub 

jednostki, który jest prowadzony przez sektor publiczny, nazywany jest rozwojem gospodarczym. 

Podczas gdy rozwój gospodarczy jest interwencją polityczną mającą na celu poprawę dobrobytu ludzi, 
wzrost gospodarczy jest zjawiskiem produktywności rynku, a wzrost PKB jest opisywany jako "jeden z 

aspektów procesu rozwoju gospodarczego". Kiedy ekonomiści skupiają się przede wszystkim na 

 
14 Ibid 
15 Kerem, 2004 
16 Dang (2015) 
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aspekcie wzrostu i gospodarki w ogóle, liderzy rozwoju gospodarczego społeczności zajmują się 
również rozwojem społeczno-gospodarczym. W ogólnym dyskursie o rozwoju gospodarczym 

powszechnie uważa się, że oznacza on tworzenie miejsc pracy, wzrost bogactwa zarówno jednostki, 
jak i społeczeństwa, poprawę jakości życia ludzkiego, ale oprócz wyżej wymienionych aspektów rozwój 

gospodarczy prowadzi do restrukturyzacji gospodarczej, a także zmian społecznych i kulturowych, co 
może być trudne dla społeczeństwa bez wspieranego przez państwo otoczenia społeczno-

gospodarczego. 17 

W 1934 roku J. Schumpeter podkreślił znaczenie czynników pozaekonomicznych, kulturowych i 

społecznych jako czynników wpływających na przedsiębiorczość. W przypadku rozwoju 
gospodarczego wzrost gospodarczy osiągany jest głównie dzięki czynnikom pośrednim (takim jak 
wolność gospodarcza, zwiększanie wartości kapitału ludzkiego, czyli rozwój wiedzy, kapitał społeczny 
i jego rozwój itp.) Schumpeter wskazuje, że choć siłą napędową rozwoju gospodarczego jest 
działalność innowacyjna przedsiębiorstwa, która wynika z jego prywatnego interesu i prowadzi do 
rozwoju gospodarczego, to nie można nie doceniać znaczenia sektora publicznego jako kreatora 
korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.18 

W 1956 roku R. Solow wyjaśnił, że wzrost gospodarczy nie powinien opierać się na intensywnym 
wykorzystaniu zasobów naturalnych, ale na wzroście kapitału, pracy i rozwoju technologicznym. 
Zmiana kapitału i / lub pracy prowadzi do zmiany technologii lub produktywności, a ostatecznie do 
zmiany wielkości lub jakości produkcji. Nazywa się to neoklasycznym modelem wzrostu. Model ten 

jest rozwinięciem modelu klasycznego, z naciskiem na stronę podażową działalności gospodarczej i 
ignoruje prawie wszystkie Keynesowskie szczegóły dotyczące zagregowanego popytu. 19 

P.M. Romer (1986) badał wiedzę jako formę kapitału, dochodząc do wniosku, że długofalowy rozwój 
technologii wynika z akumulacji wiedzy przez maksymalizujące zysk i rozważne podmioty gospodarcze. 

20 Jak twierdzi nowa teoria wzrostu, gospodarka rośnie dzięki rozwojowi wiedzy, a nie w wyniku 
zwiększania nakładów pracy i kapitału. Jeśli zwiększy się klasyczne nakłady na produkcję, ale zmniejszy 
inwestycje w kapitał ludzki, infrastrukturę oraz badania i rozwój, produkcja nie może wzrosnąć. 21 

Wiedza jest również postrzegana jako pozytywne uwarunkowanie zewnętrzne. Wszystkie jednostki są 
gotowe inwestować w wiedzę tylko tyle, ile jest potrzebne do osiągnięcia osobistych korzyści. Aby 
osiągnąć optymalny dobrobyt społeczny, państwo musi poczynić dodatkowe inwestycje w zdobywanie 
wiedzy i opracować politykę, która sprowadziłaby do państwa przedsiębiorczość opartą na wiedzy.22 

R. A. Solo (1968) uważał rozwój gospodarczy za poprawę dobrobytu ekonomicznego społeczności w 
zakresie wytwarzania dóbr o wyższej wartości przy wykorzystaniu tych samych zasobów, co 
dotychczas. Oznacza on zwiększoną zdolność społeczeństwa do zapewnienia swoim członkom 

 
17Rozwój gospodarczy ... (2014) 
18Schumpeter, J. (1934) 
19 Solow, R. M. (1956)  
20 Romer, P.M. (1986) 
21 Cornwall, Cornwall 1994, cyt. w Dang, Pheng (2015) 
22 Dang, Pheng (2015) 
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wyższych realnych dochodów wynikających z podniesionej produktywności zasobów i stopy 
zatrudnienia lub inaczej mówiąc, wzrost materialnego dobrobytu ludzi poprzez poprawę jakości ich 
środowiska kulturowego i społecznego. Dobrobyt i jakość kulturowa jednostek są wynikiem średniego 
dochodu, podziału dochodu, wzorców konsumpcji i relacji między jednostkami. 23 

Wszyscy wymienieni autorzy zauważyli, że sektor publiczny pełni ważną rolę w rozwoju gospodarczym 

- jest kreatorem korzystnego środowiska ekonomicznego i społecznego dla rozwoju. Rozwój 
gospodarczy związany jest z następującymi dziedzinami polityki państwa24 :  

1. Polityka realizująca określone cele gospodarcze (takie jak trwały wzrost gospodarczy, niskie 

bezrobocie i inflacja itp;) 

2. Polityka mająca na celu zapewnienie usług publicznych (np. dostęp do edukacji, budowa sieci 
dróg, dostęp do opieki medycznej itp;) 

3. Polityka mająca na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej (w tym 

polityka podatkowa, dostęp do edukacji i jej treści, polityka rodzinna itp.) 

 

Na początku lat 70. XX wieku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology zastosowali model 
rozwoju globalnego, aby zbadać, jak pięć kluczowych czynników - populacja, produkcja rolna, zasoby 

naturalne, produkcja przemysłowa i zanieczyszczenie - kształtuje i ogranicza ludzką egzystencję. 
Przeanalizowano przeszły rozwój globalny i prognozowano zmiany do 2100 roku. 

W trakcie modelowania wywnioskowano, że na przestrzeni dziejów ludzkości, zużycie wyżej 
wymienionych zasobów rosło wykładniczo. Na planecie Ziemia o ograniczonych rozmiarach, liczba 
ludzi, powierzchnia ziemi uprawnej i ilość minerałów do wydobycia nie może rosnąć w 

nieskończoność. Znane zapasy wielu głównych surowców mineralnych będą się utrzymywać przy 
obecnym tempie wzrostu konsumpcji przez kilka dekad do stu lat. Zanieczyszczenie rośnie w tym 
samym tempie co produkcja i konsumpcja, co wpływa na możliwość przetrwania środowiska 
naturalnego. 25 

Zakładając, że społeczeństwo ludzkie w XXI wieku nadal będzie rosło wykładniczo, obliczono zmianę 
ośmiu parametrów do 2100 roku. Te osiem parametrów to: liczba ludności, produkcja przemysłowa 
na mieszkańca, produkcja żywności na mieszkańca, poziom zanieczyszczeń w porównaniu z 1970 r., 
liczba urodzeń na 1000 mieszkańców, liczba zgonów na 1000 mieszkańców, liczba usług na mieszkańca 
w ciągu roku. Analiza ta wykazała, że wyczerpywanie się zasobów i wzrost zanieczyszczeń zastąpi 

obecny rozwój regresją. Wszystkie osiem rozważanych parametrów osiągnie swoją maksymalną 

 
23Solo, R. A. (1968)  
24Rozwój gospodarczy ... (2014)  
25 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) 
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wartość, niektóre wcześniej, niektóre później w pierwszej połowie XXI wieku, a następnie zacznie 
spadać. Autorzy nazwali ten scenariusz standardowym modelem rozwoju. 26 

Prognozując rozwój technologii i analizując scenariusze rozwoju oparte na przyszłych technologiach, 
stało się jasne, że rozwój technologiczny może opóźnić, ale nie uniknąć, krytycznych momentów 
rozwoju. Badanie ilustruje, że stabilna kontynuacja ludzkości jest możliwa do zrealizowania, jednak 
ludzkość musi drastycznie zmienić swój obecny sposób życia.27 

W 2004 roku ci sami autorzy opublikowali książkę "Limits to Growth - 30 Years Later", z której 

wynikało, że przez trzydzieści lat rozwój ludzkości w dużej mierze przebiegał według standardowego 
scenariusza. 28 Przed 40. rocznicą raportu z badań, jeden z jego autorów opublikował raport "2052. A 
Global Development Forecast for the Next Forty Years". Raport przedstawia ważne wskaźniki 
funkcjonowania społeczeństwa w ciągu czterdziestu lat od publikacji "The Limits to Growth" oraz 
prognozuje zachowanie ludzkości w ciągu kolejnych czterdziestu lat. W książce poruszono m.in. 
kwestię antropogenicznych zmian klimatu i związanych z nimi wyzwań. Wskazano, że w drugiej 

połowie ubiegłego wieku ludzkość przekroczyła granice zrównoważonego wykorzystania środowiska, 
a dziś ślad ekologiczny sięga ok. 1,4-1,5. Oznacza to, że ludzkość przekracza wykorzystanie 
odnawialnych zasobów Ziemi nawet 1,5-krotnie. 29 

Na przestrzeni lat, oprócz tych trzech raportów, opublikowano szereg badań i analiz, z których wynika, 
że wzrost gospodarczy w formie traktowanej od wieków jest niezrównoważony. Kryzys 
zrównoważenia ekologicznego i jego konsekwencje - kryzys klimatyczny, utrata różnorodności 

biologicznej, zmniejszające się zasoby naturalne - nie mogą być rozwiązane bez zajęcia się liniowym 
modelem ekonomicznym i nadmierną konsumpcją. Liniowy model ekonomiczny (patrz rysunek 2) 
oznacza, że coraz więcej zasobów naturalnych jest stale włączanych do gospodarki. Kiedy zasoby 

naturalne są wykorzystywane przez pewien czas, są usuwane z gospodarki jako odpady i 
zanieczyszczenia.  

 

Rysunek 2. Liniowy model ekonomiczny. 

Liniowy model gospodarczy nie może zagwarantować dobrobytu ludzkości i środowiska oraz nie 
zaspokaja długoterminowych potrzeb współczesnego społeczeństwa. Zasoby naturalne Ziemi są 

 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004) 
29 Randers J. (2012)  
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ograniczone, co sprawia, że dla środowiska i rozwoju gospodarczego ważne jest znalezienie 
zrównoważonego sposobu ich wykorzystania.30 

W skali globalnej wykorzystanie zasobów naturalnych wzrosło ponad trzykrotnie w ciągu 50 lat, a 

OECD szacuje, że do 2060 r. wzrośnie ono prawie dwukrotnie w stosunku do obecnego poziomu, o ile 
nie zmienimy naszych nawyków produkcyjnych i konsumpcyjnych.  31 

W kontekście transformacji gospodarki liniowej najczęściej pojawiającymi się ideami są: oddzielenie 
wzrostu gospodarczego od zasobów naturalnych oraz gospodarka cyrkularna. Termin "decoupling" 

odnosi się do zerwania związku między "wykorzystaniem zasobów naturalnych" a "wzrostem 

gospodarczym". Decoupling występuje, gdy tempo wzrostu presji na środowisko jest mniejsze niż 
tempo wzrostu jej ekonomicznej siły napędowej (np. PKB) w danym okresie. Decoupling może być 
absolutny lub względny. O bezwzględnym oddzieleniu mówi się, gdy zmienna istotna dla środowiska 
jest stabilna lub maleje, podczas gdy ekonomiczna siła napędowa rośnie, a o względnym, gdy tempo 
wzrostu zmiennej istotnej dla środowiska jest dodatnie, ale mniejsze niż tempo wzrostu zmiennej 
ekonomicznej. 32 

Bezpośrednim praktycznym działaniem na rzecz rozdzielenia jest wdrożenie obiegu materiałów (patrz 
rysunek 3). Przejście do bardziej zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym oferuje 
odpowiednie rozwiązanie, które z kolei wymaga systemowych zmian w decyzjach politycznych, jak 

również w postawach i zachowaniach przedsiębiorstw, konsumentów i społeczeństwa. Celem 
gospodarki okrężnej jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od wykorzystania surowców 
pierwotnych poprzez stworzenie cyrkularnego systemu produkcji i konsumpcji z jak najmniejszymi 

stratami. Zasoby muszą być efektywnie zarządzane w całym cyklu życia, od produkcji i konsumpcji do 
zarządzania odpadami i odzysku, tworząc większą wartość z istniejących zasobów przy jednoczesnym 
generowaniu mniejszej ilości odpadów. Oprócz zmniejszenia wpływu na środowisko, dzięki 
skutecznemu stosowaniu zasady gospodarki cyrkularnej, firmy mogą zmniejszyć koszty, zwiększyć 
swój potencjał wzrostu i promować swoją reputację. Dlatego tak ważne jest dla konkurencyjności i 

zrównoważonego wzrostu wysoce zasobooszczędna gospodarka okrężna, skupiająca się na 
istniejących materiałach i produktach: ponownym wykorzystaniu, ulepszeniu i recyklingu.33 

 
30 Parlament Europejski (2021) 
31 Pajunen (2021) 
32 Ruffing (2022) 
33 Parlament Europejski (2021) 

https://www.resourcepanel.org/reports/assessing-global-resource-use
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Rysunek 3. Gospodarka o obiegu zamkniętym 34 

Przejście do gospodarki cyrkularnej wymaga zmian w całym łańcuchu wartości produktów, od 
projektowania produktów po nowe modele biznesowe i wzorce konsumpcji. W przypadku nowych i 

istniejących produktów główny nacisk kładzie się na projektowanie w cyklu życia, koncentrując się na 
zrównoważonym doborze materiałów, jakości (długa żywotność produktu, możliwość poprawy), 
optymalizacji łańcucha dostaw oraz ponownym użyciu i wykorzystaniu (uniwersalność, separacja 
komponentów). Oprócz inteligentnych projektów ważną rolę we wspieraniu reorientacji rozwoju 
gospodarczego odgrywają ekoinnowacje i rozwój technologiczny. Aby gospodarka cyrkularna mogła 
osiągnąć swój pełny potencjał, potrzebne jest myślenie systemowe i zmiany w całym systemie 
społeczno-gospodarczym, które doprowadzą do rzeczywistych zmian w konsumpcji, produkcji, 
planowaniu, polityce, stylu życia, kulturze i wartościach. 35 

Gospodarka cyrkularna jest zasadą międzysektorową, dlatego tak ważna jest współpraca między 
przedsiębiorstwami i umowy międzynarodowe, które stwarzają znaczne możliwości tworzenia nowych 
rynków i partnerstw. Udaną współpracę między przedsiębiorstwami dobrze charakteryzuje symbioza 
przemysłowa, której celem jest osiągnięcie zamkniętego cyklu produkcyjnego, w którym odpady, 
ciepło resztkowe lub inne produkty uboczne jednego przedsiębiorstwa są wykorzystywane przez inne 
przedsiębiorstwo. 36 

Poważne zmiany potrzebne są również w sposobie konsumpcji produktów i usług. Codzienne wybory 
milionów konsumentów mają znaczący wpływ na środowisko. Podnoszenie świadomości i tworzenie 
popytu na zrównoważone produkty przyczyni się do rozwoju zielonej gospodarki. 

 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
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Rolą państwa w przejściu do gospodarki cyrkularnej jest realizacja celów rozwoju na wszystkich 
poziomach oraz tworzenie korzystnych warunków dla wdrażania zasad gospodarki cyrkularnej i 
usuwanie przeszkód. 

 

ż

W 1987 roku Komitet ONZ ds. Środowiska i Rozwoju wydał raport na temat przyszłości ludzkości. 
Raport ten po raz pierwszy opisał koncepcję zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój został 
zdefiniowany jako taki, który zaspokaja potrzeby i aspiracje obecnego pokolenia bez naruszania 

analogicznych interesów przyszłych pokoleń. Koncepcja, która zwróciła uwagę całego świata, została 
przedstawiona na Konferencji Narodów Zjednoczonych “Środowisko i Rozwój" w Rio de Janeiro w 
1992 roku, gdzie 193 kraje zaaprobowały tę ideę rozwoju gospodarczego. 37 

Zrównoważony rozwój społeczeństwa to rozwój skoncentrowany na człowieku, czyli celowo 
ukierunkowany, który zapewnia sprawiedliwość społeczną i poprawę jakości życia ludzi w zgodzie z 
naturą zasobów naturalnych i tolerancją ekosystemów. Na tej podstawie zaproponowano koncepcję 
silnego i słabego zrównoważonego rozwoju (patrz rys. 4).  

Jeśli problemy są rozwiązywane w oparciu o technologiczne zastąpienie zasobów i usług, które 
dostarcza natura, wówczas uważa się to za słaby zrównoważony rozwój. Słaby zrównoważony rozwój 
opiera się na idei, że wytworzony kapitał może zająć miejsce kapitału naturalnego. Słaby 
zrównoważony rozwój jest wspierany przez ideę, że tak długo jak kapitał naturalny jest wytwarzany w 
coś o równoważnej wartości kapitałowej, może być używany bez ograniczeń. Ten pogląd na 
zrównoważony rozwój nie bierze pod uwagę, że niektórych usług nie da się zastąpić, np. co zrobimy, 
gdy zabraknie warstwy ozonowej?38 

 
37 Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (1987) 
38 Ecosystems United (2022) 
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Rysunek 4. Słabe i silne zrównoważenie 39 

 

Silne zrównoważenie to podejście do zrównoważonego rozwoju, które zakłada, że istniejący kapitał 
naturalny nie może być powielony lub zastąpiony. W związku z tym należy go chronić, utrzymywać i 
wzmacniać, aby nadal czerpać korzyści z kapitału naturalnego. Ponadto, dążąc do zrównoważonego 
rozwoju, należy uwzględnić elementy społeczne. 

Silny zrównoważony rozwój jest zakorzeniony w następujących zasadach40 : 

● Skala działalności człowieka powinna być ograniczona przez rzeczywistą nośność planety.  
● Rozwój technologiczny powinien koncentrować się na poprawie efektywności wykorzystania 

zasobów.  

● Odnawialny kapitał naturalny powinien być zarządzany w sposób zrównoważony poprzez 
pozyskiwanie w tempie nie wyższym niż tempo regeneracji oraz utrzymywanie produkcji 
odpadów na poziomie nie przekraczającym odnawialnej zdolności asymilacyjnej środowiska. 

● Nieodnawialne zasoby naturalne nie powinny być eksploatowane szybciej niż tempo 
tworzenia odnawialnych substytutów. 

Standard życia cywilizacji zachodniej w ostatnich dekadach gwałtownie wzrósł, ale sprzyjający mu 
model społeczeństwa konsumpcyjnego pogłębił nierówności w innych krajach i społecznościach oraz 
spowodował szkody w przyrodzie na całym świecie. Aby zmienić tę sytuację 25 września 2015 roku 
193 kraje Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęły Agendę 2030, która składa się z 17 Celów 
Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Dla każdego celu zaproponowano od 8 do 12 szczegółowych celów 
wraz ze wskaźnikami służącymi do pomiaru postępu w osiąganiu celów. Rok, do którego cele mają 
zostać osiągnięte, mieści się w przedziale 2020-2030, ale w przypadku niektórych celów nie podano 

daty końcowej. 41 

 
39 Ahuerma, I. M (2021) 
40 Ibid 
41 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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Ten kompleksowy zestaw celów ma na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę planety i zapewnienie 
dobrobytu dla wszystkich. SDGs stawiają w ostrym świetle niektóre z pozornie trudnych do pokonania 
wyzwań, przed którymi stoi świat, w tym edukację, zdrowie, ubóstwo, zmiany klimatyczne i podziały 
między płciami. Piktogramy na rysunku 5 pokazują obszary zrównoważonego rozwoju i cele do 
osiągnięcia.  

 

Rysunek 5. Obszary i cele zrównoważonego rozwoju do 2030 roku. 42 

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) na rok 2030 są następujące43 : 

1. Wyeliminowanie ubóstwa wszędzie w każdej formie. 
2. Wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania 

oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. 
3. Zapewnienie dobrego stanu zdrowia i samopoczucia wszystkich grup wiekowych. 

4. Zapewnienie wszystkim integracyjnej i sprawiedliwej edukacji o wysokiej jakości oraz 
możliwości uczenia się przez całe życie. 

5. Osiągnięcie równości płci i zwiększenie uprawnień kobiet i dziewcząt. 
6. Zapewnienie wody pitnej, warunków sanitarnych i zrównoważonego zarządzania zasobami 

wodnymi dla wszystkich. 

7. Zapewnienie przystępnej, stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. 
8. Wspieranie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego oraz zapewnienie godnej pracy dla wszystkich. 

9. Budowanie stabilnej infrastruktury, wspieranie sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
zrównoważonego uprzemysłowienia oraz innowacji. 

10. Zmniejszenie nierówności zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy krajami. 

11. Sprawienie, by miasta i osiedla stały się integracyjne, bezpieczne, stabilne i zrównoważone. 
12. Zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. 

 
42 Wprowadzenie do.... 2021 
43 Seventeen Goals Magazin (2021) 
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13. Pilne wdrożenie środków mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich 
skutkom. 

14. Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób 

zrównoważony. 
15. Ochrona i odbudowa ekosystemów lądowych oraz promowanie ich zrównoważonego 

wykorzystania; zrównoważone zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymanie i 
odwrócenie procesu degradacji gleby i utraty różnorodności biologicznej. 

16. Wspieranie pokojowych i integracyjnych społeczeństw w celu osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju; zapewnienie sprawiedliwości dla wszystkich i stworzenie skutecznych, 
odpowiedzialnych i integracyjnych instytucji na wszystkich szczeblach. 

17. Wzmocnienie metod wdrażania planu działania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. 

Nadrzędnym celem globalnej agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest wyeliminowanie 
wszędzie ubóstwa oraz zapewnienie wszystkim godnej i dobrej jakości życia, przy jednoczesnym 
poszanowaniu możliwości środowiska naturalnego. Cele planu działania koncentrują się na poprawie 
sytuacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Cele dotyczą wszystkich krajów i wymagają wkładu 
ze strony rządów, sektora pozarządowego oraz sektora gospodarczego. 

Żadna rozsądna osoba nie uzna żadnego z celów zrównoważonego rozwoju za z natury sprzeczny. W 
naszym nowoczesnym, wzajemnie połączonym i globalnym społeczeństwie powinno nam zależeć na 
rozwiązaniu wszelkich problemów nękających wzrost gospodarczy i na tym, by nie narażać na szwank 
ciągłego postępu człowieka.44 

 

ż

Krytycy Agendy 2030 nazwali ją "bańką" z piękną wizją, wobec której żaden kraj nie podejmie realnych 
kroków, ale jej zwolennicy uznali, że są to szkice pokazujące niezbędny kierunek, a nie bezpośrednia 
droga do rozwiązania globalnych problemów par excellence. Określone cele stanowią strukturalne tło 
dla szerokiej gamy inicjatyw społecznych i przedsiębiorstw z odwagą społeczną. Poza tym stanowią 
one hasło motywacyjne, które zmusza kraje do wzięcia odpowiedzialności za zrównoważony rozwój i 
wykazania się wynikami. Jest to rama zapadająca w pamięć, która pomaga przyciągnąć uwagę 
obywateli.45 

 
44 Moyo (2016) 
45 Solnik, S. (2018)  
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Lerch (2010)46 i Hopkins47 doszli do wniosku, że nie możliwe jest utrzymanie stanu środowiska w 
warunkach ciągłego wzrostu gospodarczego. Według Lercha powinniśmy przygotowywać się do zmian 
- społeczeństwo powinno być zreorganizowane w taki sposób, abyśmy byli gotowi przetrwać wstrząsy 
związane ze zmianami klimatycznymi i wyczerpywaniem się zasobów. Hopkins widzi rozwiązanie w 
podejściu opartym na społecznościach: lokalne rolnictwo produkujące żywność (także w miastach); 
sieć energetyczna będąca własnością społeczności i alternatywny pieniądz lokalny tam, gdzie to 
możliwe. 

'Projekt Planetarny' podsumowuje całą krytykę koncepcji zrównoważonego rozwoju i jego celów:48 

● Pojęcie "zrównoważonego rozwoju" jest błędne, a wewnętrzna logika tego pojęcia jest 
sprzeczna. 

● Termin ten jest zbyt wąski i etykietuje problemy globalne tylko w kontekście środowiskowym. 
Uważa się więc, że tylko problemy środowiskowe obejmują całą strategię zrównoważonego 
rozwoju. 

● Brak spójnej koncepcji zrównoważonego rozwoju, wraz z kilkoma definicjami tego pojęcia, 
powoduje znaczne trudności w jego wdrażaniu. 

● Selektywność koncepcji zrównoważonego rozwoju, jej pierwotny elitaryzm i imperialistyczny 
charakter przyniesie korzyści tylko pewnej części ludzkości, a nie wszystkim ludziom. 

● Metody wykorzystywane w koncepcji zrównoważonego rozwoju są dyskusyjne. Modelowanie 
ekstrapolacyjne zastosowane w badaniu granic wzrostu nie może być ostateczne: należy 
zrozumieć, że przewidywania oparte na modelowaniu sprawdzą się tylko wtedy, gdy spełnią 
się wszystkie jego założenia. Początkowe parametry modelu powinny być stale aktualizowane 
w oparciu o aktualną sytuację.  

● SDGs są rozumiane w zupełnie różny sposób. Wynika to z kulturowych, społecznych i 
politycznych środowisk uczestników stosujących nowy model cywilizacji oraz z odmiennych 
światopoglądów ludzi. Niewątpliwie największym celem koncepcji zrównoważonego rozwoju 
jest stworzenie sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Niemniej jednak należy pamiętać, 
że różne kraje, naukowcy i politycy różnie interpretują sprawiedliwość i równowagę. Sama w 
sobie gotowość ludzkości i poszczególnych państw do globalnej integracji, która wymaga 
poważnej transformacji ich systemów politycznych i gospodarczych, jest dość kontrowersyjna.  

Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy koncepcji zrównoważonego rozwoju są przekonani, że przejście 
do zrównoważonego rozwoju wymaga dramatycznej transformacji obecnej cywilizacji. U podstaw tej 
transformacji leży zmiana wszystkich głównych rodzajów działalności człowieka na zrównoważone. W 
szczególności oznacza to porzucenie węglowodorowej gospodarki energetycznej i przejście na 
alternatywne źródła energii. Ten rozwój technologiczny musi być również akceptowalny społecznie. 
Nadal jednak koncepcja zrównoważonego rozwoju nie mówi nic o źródłach finansowania czy 

 
46 Perl, A., Miller, A., Ryerson, B., Sheehan, B., Schwartz, B., Martenson, C., Parker, C., Lerch, D., Fridley, D., 

Hughes, D., Orr, D., Allen, E., Flora, G., Brown, H., Kaufmann, J., Farley, J., Bomford, M., Shuman, M., Whybrow, 

P., Gilbert, R., Heinberg, R., Hopkins, R., Postel, S., Mills, S., Whipple, T., Karlenzig, W., Jackson, W., Rees, W., 

Barlow, Z. (2010)  
47 Transistion Network. (2021)  
48 Projekt Planetarny. (2021) 
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https://www.postcarbon.org/our-people/bill-sheehan/
https://www.postcarbon.org/our-people/brian-schwartz/
https://www.postcarbon.org/our-people/chris-martenson/
https://www.postcarbon.org/our-people/cindy-parker/
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mechanizmach jego realizacji. Tak czy inaczej, nie mamy zbyt wiele czasu na ratowanie świata, więc 
powinniśmy przestać tworzyć hasła i podjąć realne działania. 
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Kapitał Kapitał oznacza wszystkie wytworzone przez człowieka dobra, które służą 
do dalszej produkcji bogactwa. 

Gospodarka okrężna Gospodarka cyrkularna obejmuje rynki, które zachęcają do ponownego 
wykorzystania produktów, zamiast ich złomowania, a następnie 
wydobywania nowych zasobów. W takiej gospodarce wszystkie formy 

odpadów, takie jak ubrania, złom i przestarzała elektronika, są zwracane do 
gospodarki lub wykorzystywane w bardziej efektywny sposób. 

Odsprzęganie 'Decoupling' odnosi się do przerwania związku pomiędzy "wykorzystaniem 
zasobów naturalnych" a "wzrostem gospodarczym". Decoupling występuje, 
gdy tempo wzrostu presji na środowisko jest mniejsze niż tempo wzrostu 
jej ekonomicznej siły napędowej (np. PKB) w danym okresie. 

Rozwój gospodarczy Rozwój gospodarczy oznacza ogólnie tworzenie miejsc pracy, zwiększanie 
bogactwa zarówno jednostki, jak i społeczeństwa oraz poprawę jakości 
życia ludzi. 

Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy opisuje wzrost ilości i jakości dóbr i usług 
ekonomicznych, które społeczeństwo wytwarza i konsumuje. Wzrost 
gospodarczy opisuje wzrost ilości i jakości dóbr i usług ekonomicznych, 
które społeczeństwo produkuje i konsumuje. 

Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość jest postrzegana jako zmiana, na ogół wiążąca się z 
ryzykiem wykraczającym poza to, które zwykle występuje przy 
rozpoczynaniu działalności gospodarczej, co może obejmować inne 
wartości niż tylko ekonomiczne. 

Produkt krajowy 

brutto (PKB) 

PKB to łączna wartość pieniężna lub rynkowa wszystkich wyrobów 

gotowych i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w 
określonym czasie. 

Praca Praca to ludność aktywna zawodowo, to ludzie, którzy chcą i mogą 
pracować, niezależnie od tego, czy znaleźli pracę, czy nie. 

Teren Ziemia jako czynnik produkcji łączy ziemię, zasoby naturalne, lasy, zasoby 
wodne i warunki naturalne. 

Granice wzrostu Granice wzrostu („The Limits to Growth”) to raport z 1972 roku dotyczący 
wykładniczego wzrostu gospodarczego i populacyjnego przy skończonej 
podaży zasobów, badany za pomocą symulacji komputerowej.  

Gospodarka liniowa Gospodarka liniowa tradycyjnie realizuje plan "weź - zrób - wyrzuć" krok po 
kroku. Oznacza to, że surowce są zbierane, następnie przekształcane w 
produkty, które są wykorzystywane, aż w końcu są wyrzucane jako odpady. 
Wartość jest tworzona w tym systemie gospodarczym poprzez produkcję i 
sprzedaż jak największej liczby produktów. 

Zrównoważony 
rozwój 

Zrównoważony rozwój można zdefiniować jako rozwój, który zaspokaja 
potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia 
własnych potrzeb przez przyszłe pokolenia. 
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Cele 

zrównoważonego 
rozwoju (SDGs) 

SDGs to zbiór 17 powiązanych ze sobą globalnych celów, które mają być 
"planem osiągnięcia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości dla 
wszystkich". SDGs zostały ustanowione w 2015 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ i mają zostać osiągnięte do roku 2030. 

Dobre samopoczucie Dobrostan to pozytywny wynik, który ma znaczenie dla ludzi i wielu 

sektorów społeczeństwa, ponieważ mówi nam, że ludzie postrzegają, że ich 
życie przebiega prawidłowo. Dobre warunki życia (np. mieszkanie, 
zatrudnienie) są podstawą dobrego samopoczucia. Śledzenie tych 
warunków jest ważne dla polityki publicznej. 

 

  



 

 

 

21 

 

Ahuerma, I. M., Hernandez, A., C. (2021) La sustentabilidad como atributo de los sistemas culturales. 

W książce: Alternativas, resistencias y organización social (pp.21-50) Wydawca: Asociación Mexicana 

de Estudios Rurales, A.C. 

Cornwall, J., Cornwall, W. (2015) Growth Theory and Ecomonic Structure - Economica, 194, s. 237-251 

- Dang, G., Sui Pheng, L. Infrastructure Investments in Developing Economies - Springer 

Science+Business Media Singapore, vahendusel 

Dang, G., Sui Pheng, L. (2015) Infrastructure Investments in Developing Economies - Springer 

Science+Business Media Singapore. 

Economic Development Reference Guide. Międzynarodowa Rada Rozwoju Gospodarczego, 2014 
http://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/IEDC_ED_Reference_Guide.pdf    

Ecosystems United (2022) Co oznacza "silny zrównoważony rozwój"? 

https://ecosystemsunited.com/2015/12/14/question-what-is-meant-by-strong-sustainability/  

EuroStat (2021) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/map?lang=en 

Parlament Europejski (2021) Gospodarka okrężna: definicja, znaczenie i korzyści. 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-

economy-definition-importance-and-benefits  

Wprowadzenie do audytu środowiskowego w sektorze publicznym (2021) https://sisu.ut.ee/env-

intro/book/1-1-sustainable-development  

Kerem, K., Keres, K., Randveer, M. (2004) Mikroökonoomika alused. Külim. Tallinna Tehnikaülikool. 

Meadows, D., Randers, J., Meadows, D. (2004) Limits to Growth - the 30 year update. Chelsea Green 

Publishing Company, White River Junctions, Vermont. 

Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J., Behrens, W. W. III (1972) The Limits to Growth. Universe 

Books 

Moyo, D. (2016) Wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju jest imperatywem. 
https://www.oecd.org/development/implementing-sustainable-development-goals-imperative.htm  

Oja, K. (2017) Miks maailma majanduskasv aeglustu ja kuidas see eestisse puutub? Diplomaatia. Nr 

164 Aprill 2017. https://diplomaatia.ee/miks-maailma-majanduskasv-aeglustub-ja-kuidas-see-

eestisse-puutub/  

OECD (2015) The Sustainable development Goals: An Overview of relevant OECD analysis, tools and 

approaches. https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm  

https://ecosystemsunited.com/2015/12/14/question-what-is-meant-by-strong-sustainability/
https://ecosystemsunited.com/2015/12/14/question-what-is-meant-by-strong-sustainability/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_10/default/map?lang=en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.oecd.org/development/implementing-sustainable-development-goals-imperative.htm
https://diplomaatia.ee/miks-maailma-majanduskasv-aeglustub-ja-kuidas-see-eestisse-puutub/
https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm


 

 

 

22 

 

Perl, A., Miller, A., Ryerson, B., Sheehan, B., Schwartz, B., Martenson, C., Parker, C., Lerch, D., Fridley, 

D., Hughes, D., Orr, D., Allen, E., Flora, G., Brown, H., Kaufmann, J., Farley, J., Bomford, M., Shuman, 

M., Whybrow, P., Gilbert, R., Heinberg, R., Hopkins, R., Postel, S., Mills, S., Whipple, T., Karlenzig, W., 

Jackson, W., Rees, W., Barlow, Z. (2010) The Post Carbon Reader: Managing the 21st Century's 

Sustainability Crises. https://www.postcarbon.org/publications/post-carbon-reader/  

Pajunen, N. (2021) Decoupling natural resources from economic growth - is it possible? 

https://www.sitra.fi/en/articles/decoupling-natural-resources-from-economic-growth-is-it-possible/  

Projekt Planetarny (2021) http://planetaryproject.com/planet_project/critical/ 

Randers, J. (2012). 2052. A Global Forecast for the Next Forty Years. Raport dla Klubu Rzymskiego 

upamiętniający 40. rocznicę publikacji The Limits to Growth. Chelsea Green Publishing Company, 
White River Junctions, Vermont 

Romer, P. M. (1989) Increasing Returns and Long-Run Growth - The Journal of Political Economy, Vol 

94, No 5, 1986, pp 1002-1037 http://www.dklevine.com/archive/refs42232.pdf 

Roser, M. (2021) Czym jest wzrost gospodarczy? I dlaczego jest tak ważny? Nasz świat w danych. 
https://ourworldindata.org/what-is-economic-growth  

 

Ruffin, K. (2022) Indicators to measure decoupling of environmental pressure from economic Growth. 

http://www.oecd.org/env/  

Schumpeter, J. (1934) Teoria rozwoju gospodarczego. 14th ed, 2008. London: Transaction Books 

 

Seventeen Goals Magazin (2021) Znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dla firm. 
https://www.17goalsmagazin.de/en/the-relevance-of-the-sustainable-development-goals-sdgs-for-

companies/  

Solnik, S. (2018) Kestliku arengu eesmärgid - kellele ja milleks? Hea Kodanik. 

https://heakodanik.ee/uudised/kestliku-arengu-eesmargid-kellele-ja-milleks/  

Solo, R. A. (1968) The Meaning and Measure of Economic Progress - Technology and Culture, Vol 9, 

No 3, 1968, pp 389-414  

Solow, R. M. (1956) A Contribution to the Theory of Economic Growth - The Quarterly Journal of 

Economics, Vol 70, No 1, 1956, pp 65-94 http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf 

The World Commission on Environment and Development (1987) Our Common Future. Oxford 

University Press 

The Balance (2021) Czym jest wzrost gospodarczy? https://www.thebalance.com/what-is-economic-

growth-3306014  

Sieć Transistion (2021) https://transitionnetwork.org/  

https://www.postcarbon.org/our-people/anthony-perl/
https://www.postcarbon.org/our-people/asher-miller/
https://www.postcarbon.org/our-people/bill-ryerson-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/bill-sheehan/
https://www.postcarbon.org/our-people/brian-schwartz/
https://www.postcarbon.org/our-people/chris-martenson/
https://www.postcarbon.org/our-people/cindy-parker/
https://www.postcarbon.org/our-people/daniel-lerch/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-fridley/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-hughes/
https://www.postcarbon.org/our-people/david-orr/
https://www.postcarbon.org/our-people/erika-allen-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/gloria-flora/
https://www.postcarbon.org/our-people/hillary-brown/
https://www.postcarbon.org/our-people/john-kaufmann/
https://www.postcarbon.org/our-people/joshua-farley/
https://www.postcarbon.org/our-people/michael-bomford/
https://www.postcarbon.org/our-people/michael-shuman/
https://www.postcarbon.org/our-people/peter-whybrow/
https://www.postcarbon.org/our-people/richard-gilbert/
https://www.postcarbon.org/our-people/richard-heinberg-board/
https://www.postcarbon.org/our-people/rob-hopkins/
https://www.postcarbon.org/our-people/sandra-postel-2/
https://www.postcarbon.org/our-people/stephanie-mills/
https://www.postcarbon.org/our-people/tom-whipple/
https://www.postcarbon.org/our-people/warren-karlenzig/
https://www.postcarbon.org/our-people/wes-jackson/
https://www.postcarbon.org/our-people/william-rees/
https://www.postcarbon.org/our-people/zenobia-barlow-2/
https://www.postcarbon.org/publications/post-carbon-reader/
http://planetaryproject.com/planet_project/critical/
http://www.dklevine.com/archive/refs42232.pdf
https://ourworldindata.org/what-is-economic-growth
http://www.oecd.org/env/
https://www.17goalsmagazin.de/en/the-relevance-of-the-sustainable-development-goals-sdgs-for-companies/
https://heakodanik.ee/uudised/kestliku-arengu-eesmargid-kellele-ja-milleks/
http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf


 

 

 

23 

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (2021) 17 celów. https://sdgs.un.org/goals 

UNEP (2014) Decoupling 2. Technologies, opportunities and Policy Options. 

https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-2   

  

https://sdgs.un.org/goals
https://www.resourcepanel.org/reports/decoupling-2


 

 

 

24 

 

W celu lepszego zrozumienia części teoretycznej materiału studiów "Wzrost gospodarczy i 
zrównoważony rozwój", odniesienia jej do rzeczywistości i już posiadanej wiedzy, zaleca się 
wykonywanie opisanych poniżej ćwiczeń równolegle z czytaniem części teoretycznej. Celem 

aktywnego uczenia się jest rozwój w kierunku samodzielnego myślenia i samodzielnego uczenia 
się. 

Zadaniem nauczyciela w procesie aktywnego uczenia się jest stworzenie sprzyjających warunków, 
które pozwolą każdemu uczącemu się osiągnąć maksimum rozwoju zgodnie z jego możliwościami. 
Nie ma konkretnych wytycznych, jak osiągnąć samodzielne myślenie, ale istnieją pewne warunki, 
które sprzyjają samodzielnemu myśleniu. Są to: czas, tolerancyjna atmosfera, uznanie 
różnorodności pomysłów i opinii, aktywny udział, podejmowanie ryzyka, szacunek i wartości. 
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie tych warunków w procesie uczenia się. 

Samodzielne myślenie wymaga czasu, ponieważ trzeba najpierw dowiedzieć się, co już wiadomo 
na temat nowego materiału, znaleźć słowa, by to wyrazić i sprowokować dyskusję. Bez dyskusji nie 
jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej, która prowadziłaby do rozwoju myśli i dalszej refleksji. 
W poniższych ćwiczeniach podano minimalny czas na dyskusję. Nauczyciel może wydłużyć czas 
dyskusji w zależności od potrzeb.  

Nie zawsze i nie wszyscy uczący się mają odwagę lub ochotę wyrazić swoje myśli. Często oczekuje 
się, że nauczyciel będzie miał "właściwą odpowiedź", nawet jeśli nie ma "właściwej odpowiedzi". 
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie tolerancyjnej, wspierającej i twórczej atmosfery do dyskusji 

związanej z celem zadania. Oznacza to, że uczący się mają odwagę i chęć tworzenia, prezentowania 
i rozwijania swoich pomysłów i koncepcji. Aktywne uczestnictwo jest kluczowe dla niezależnego 
myślenia. Kiedy uczący się rozumieją, że ich myślenie jest dostrzegane, uczestniczą w nim bardziej 
aktywnie. Jednocześnie zadaniem nauczyciela jest wyjaśnienie uczniom, że wyrażanie swoich myśli 
nie oznacza przyzwolenia na wulgarność czy niestosowność. Nauczyciel może wykorzystać poniższe 
ćwiczenia do aktywnej nauki, jak również sam je stworzyć. Jeśli nauczyciel widzi, że w grupie nie 
ma dyskusji lub że toczy się dyskusja, która nie jest związana z tematem zadania, wówczas musi 
pokierować dyskusją grupową za pomocą konkretnych pytań. 

Uczniowie często wierzą, że dyskusje muszą prowadzić do "właściwej odpowiedzi". Zadaniem 
nauczyciela jest stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej pluralizmowi opinii i pomysłów, co 

jest podstawą niezależnego myślenia. Swobodne myślenie może być ryzykowne, ponieważ 
pomysły, które pojawiają się w dyskusji, mogą splatać się w dziwny, a nawet sprzeczny sposób. 
Ważne jest tu wyjaśnienie przez nauczyciela, że jest to naturalne. Ani nauczyciel, ani 
współuczestnicy nie powinni wygłaszać ocennych komentarzy podczas dyskusji. Utrudnia to dalszą 
dyskusję. Kiedy uczniowie zdają sobie sprawę, że ich zdanie jest cenione, że nauczyciel szanuje ich 
opinie, zazwyczaj reagują z większą odpowiedzialnością i troską. 



 

 

 

25 

 

 

Jeśli zadania związane z uczeniem się nie są dostępne dla uczącego się lub nie stanowią dla niego 
wystarczającego wyzwania, nie doprowadzi to do jego rozwoju. Jeśli z jednej strony uczenie się 
oferuje uczącemu się wyzwanie sprawdzające jego możliwości, a z drugiej strony pewność, że 
uczenie się jest przystępne, stworzone zostały warunki wstępne dla maksymalnego rozwoju 
uczącego się. W związku z tym opisane poniżej ćwiczenia powinny być wykorzystywane w sposób 
kreatywny - dostosowany do możliwości uczących się. 

W ćwiczeniach jest napisane, w jakich grupach można je wykonywać. Jeśli jednak nauka odbywa 
się indywidualnie, wszystkie te ćwiczenia można wykonać samodzielnie.  
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Ć

Tytuł działania Ćwiczenie 1. Osobiste postrzeganie sytuacji finansowej i dobrobytu 

Zarys trematyczny To ćwiczenie zostanie przeprowadzone po krótkim wprowadzeniu do tematu, 
po tym jak trener wyjaśni/przypomni uczestnikom pojęcia "osobista sytuacja 
finansowa" i "dobrobyt". 

Przedyskutujcie w grupach następujące tematy: 
Jak zmieniła się sytuacja ekonomiczna Twoja i Twoich znajomych w ciągu 
ostatnich 5 lat? 

Jak zmieniło się Twoje samopoczucie w ciągu ostatnich 5 lat? 

Proszę o próbę wyjaśnienia tych zmian?  
Proszę spróbować znaleźć źródła/powody tych zmian 

 

Cele Wprowadzenie do tematu 

Materiały - 

Czas 15 minut 

Wielkość grupy 2 uczestników 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Prowadzący prowadzi ogólną dyskusję. 
Warunkiem koniecznym jest tutaj to, że zadaniem każdego rządu krajowego 
powinno być zwiększanie dobrobytu obywateli. Najważniejszym wskaźnikiem 
mierzącym stan gospodarki kraju jest wzrost gospodarczy. Wzrost 
gospodarczy dostarcza rządowi informacji o tym, jak zmienia się gospodarka, 
ale nie dostarcza informacji o tym, jak zmienia się dobrobyt obywateli. 
Poniższe działania pozwolą uczniom zrozumieć, że ich osobista sytuacja 
finansowa i dobrobyt nie są skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Czy 
można z tego wywnioskować, że wskaźnik wzrostu gospodarczego nie 
dostarcza rządowi informacji o tym, co rząd powinien mierzyć? 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Dyskusja może być prowadzona w grupach, w osobnych pomieszczeniach 
pomocą platformy e-learningowej. 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w części publicznej platformy e-

learningowej. 

 

  



 

 

 

27 

 

Ć ą

Tytuł działania Ćwiczenie 2. Wzrost gospodarczy w Twoim kraju w ciągu ostatnich 5 lat 

Zarys tematyczny Aktywność powinna być przeprowadzona po zapoznaniu się z PKB. 
Wyszukaj w Internecie, jaki był PKB (roczny wzrost realny) i PKB per capita w 
Twoim kraju w ciągu ostatnich 5 lat 
Tematy dyskusji grup: 

- Porównaj wzrost gospodarki kraju i trendy Twojej osobistej sytuacji 

finansowej i dobrobytu w ciągu ostatnich 5 lat. Co zauważasz? 

- Dyskusja ogólna: 

• Czy wzrost gospodarczy pokazuje stan sytuacji finansowej i 

dobrobytu obywateli. 

• Jakie wskaźniki zaproponowałby Pan państwu do mierzenia 
dobrobytu obywateli? 

Cele Uczestnik wie, co mierzy i czego nie mierzy jeden z najważniejszych 
wskaźników statystycznych - PKB. 

Materiały Komputer i połączenie internetowe 

Czas Minimum 20 minut 

Wielkość grupy 2 uczestników 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Prowadzący prowadzi ogólną dyskusję. 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Dyskusja może być prowadzona w grupach, w osobnych pomieszczeniach 
platformy e-learningowej. 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w części publicznej platformy e-

learningowej. 
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Ć ę
Tytuł działania Ćwiczenie 3. Dyskusja na temat pojęcia "rozwój gospodarczy". 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zapoznaniu się z rozdziałem 1. 
Temat dyskusji: 

- Czym różni się pojęcie rozwoju gospodarczego od pojęcia wzrostu 
gospodarczego? 

Cele Uczestnik potrafi wyjaśnić pojęcia związane z rozwojem gospodarczym. 

Materiały - 

Czas Minimum 10 minut  

Wielkość grupy 3-5 uczestników w grupie 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Trener prowadzi dyskusję podsumowującą 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Dyskusja może być prowadzona w grupach, w osobnych pomieszczeniach 
platformy e-learningowej. 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w części publicznej platformy e-

learningowej. 
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Ć ź
Tytuł działania Zajęcia 4. Granice wzrostu - 30+ lat później 

Zarys tematyczny Ćwiczenie należy wykonać podczas studiowania rozdziału 2, po przeczytaniu 

akapitów dotyczących raportu "Limits to Growth". 
Treść ćwiczenia: 
- Popatrz rysunek na stronie internetowej: https://thumbs-prod.si-

cdn.com/RP0vwE02TqPadam4BYkYSOfPP2c=/fit-in/1072x0/https://public-

media.si-cdn.com/filer/Futurism-Got-Corn-graph-1.jpg  

- Znajdź odpowiedzi na następujące pytania: 
• Jak ważna jest według Ciebie różnica między prognozą zawartą w 

książce "Limits to Growth" a rzeczywistym rozwojem w zakresie 
następujących pięciu czynników: populacji, produkcji rolnej, zasobów 
naturalnych, produkcji przemysłowej i zanieczyszczenia. 

• Jak oceniasz zbieżność między prognozą sporządzoną na lata 2000-2020 

a stanem faktycznym. Uzasadnij swoją opinię. 
- Dyskusja podsumowująca w sali audytoryjnej. 

Cele - Uczestnik zna problemy związane ze wzrostem gospodarczym. 
- Uczestnik potrafi znaleźć informacje na wykresach. 

Materiały Komputer i połączenie internetowe 

Czas Minimum 15 minut 

Wielkość grupy 2 uczniów w grupie 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Trener prowadzi dyskusję podsumowującą 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Dyskusja może być prowadzona w grupach, w osobnych pomieszczeniach 

platformy e-learningowej. 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w części publicznej platformy e-

learningowej. 
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Ć ą
Tytuł działania Ćwiczenie 5. Rozłączanie 

Przegląd Ćwiczenie należy przeprowadzić po przeczytaniu akapitów, w których 

wprowadzono pojęcie decouplingu. 
Działanie: Wyszukaj w Internecie rzeczowe dowody na to, że rozdzielenie 
wzrostu gospodarczego i wykorzystania zasobów naturalnych rzeczywiście ma 
miejsce. 

Cele Uczestnik rozumie główną ideę rozłączności 

Materiały Komputer i połączenie internetowe 

Czas 10 minut 

Wielkość grupy Praca indywidualna 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Trener prowadzi dyskusję podsumowującą 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w ogólnodostępnych 
pomieszczeniach platformy e-learningowej. 
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Ć ż
Tytuł działania Działanie 6. Cele zrównoważonego rozwoju  

Przegląd Ćwiczenie wykonuje się po przeczytaniu rozdziału 3. 
Temat dyskusji: 

- Każdy uczestnik wykonuje quiz "Cele Zrównoważonego Rozwoju" w 
warunkach aktywnej nauki. 

- Omówienie nowej wiedzy zdobytej podczas quizu. 

Cele Uczestnik posiada wiedzę na temat celów zrównoważonego rozwoju do roku 
2030. 

Materiały Komputer i połączenie internetowe 

Czas Minimum 20 minut 

Wielkość grupy - 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

- 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

-  
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Ć
Tytuł działania Ćwiczenie 7. SDG i dobre samopoczucie 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zaliczeniu rozdziału 3. 
Temat dyskusji: 

Przyjrzyj się celom zrównoważonego rozwoju i przedyskutuj, czy osiągnięcie 
tych celów poprawiłoby dobrobyt. 
Czy wskaźniki zrównoważonego rozwoju dostarczają rządowi lepszych 
informacji na temat dobrobytu jego obywateli? 

Cele Uczestnik rozumie związek między celami zrównoważonego rozwoju a 
dobrostanem. 

Materiały Komputer i połączenie internetowe 

Czas Około 25 minut  

Wielkość grupy 3-4 uczestników w grupie 

Instrukcje dla 

trenerów 

 

Trener prowadzi dyskusję 

Zalecenia dotyczące 
prowadzenia e-

learningu 

- Dyskusja może być prowadzona w grupach, w osobnych pomieszczeniach 

platformy e-learningowej. 

- Wyniki dyskusji mogą być prezentowane w części publicznej platformy e-

learningowej. 
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ę 

Prawidłowa odpowiedź została zaznaczona na: zielono 

Ć
1. Która z poniższych definicji najlepiej opisuje wzrost gospodarczy? 

a) Wzrost gospodarczy to wzrost w czasie wartości rynkowej dóbr wytwarzanych przez gospodarkę, 
b) Wzrost gospodarczy to wzrost w czasie skorygowanej o inflację wartości rynkowej towarów i usług 
wytworzonych przez gospodarkę, 
c) Wzrost gospodarczy to suma cen rynkowych dóbr i usług wytworzonych przez gospodarkę w ciągu 
roku. 

 

2. Który z poniższych wskaźników jest najczęściej stosowany do pomiaru wzrostu gospodarczego? 

a) Produkt krajowy brutto  

b) Średni dochód 

c) Siła nabywcza pieniądza 

 

3. Która lista czynników produkcji wpływających na wzrost gospodarczy kraju jest kompletna? 

a) zasoby mineralne, zasoby wodne, lasy, praca, 

b) Przedsiębiorstwa produkcyjne, sklepy, dostawcy, osoby tworzące popyt, 
c) Ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość. 
 

4. Na początku lat 70. ubiegłego wieku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology doszli do 
wniosku, że ... 
a) liczba ludzi, powierzchnia gruntów ornych, ilość wydobywanych minerałów i cała gospodarka nie 

mogą rosnąć w nieskończoność na skończonej planecie Ziemi, 
b) liczba ludzi, powierzchnia gruntów ornych, ilość wydobywanych minerałów i cała gospodarka mogą 
rosnąć w nieskończoność na skończonej planecie Ziemi, 
c) wraz z postępem wzrostu gospodarczego rozpoczęła się historia ograniczania ubóstwa na świecie. 
 

5. Liniowy model ekonomiczny oznacza, że.... 
a) coraz więcej siły roboczej włącza się do gospodarki, a po przejściu na emeryturę wycofuje się z niej,  
b) do gospodarki włącza się coraz więcej kapitału, a on nie generuje wystarczającego zainteresowania, 
c) coraz więcej zasobów naturalnych jest włączanych do gospodarki, ale bardzo szybko są one z niej 
eliminowane jako odpady i zanieczyszczenia. 

 

6. Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? 

a) rozwój zrównoważony to rozwój ukierunkowany na cel, zapewniający poprawę jakości życia ludzi w 
wyniku liberalnego rozwoju gospodarczego, 

b) zrównoważony rozwój społeczeństwa to celowo ukierunkowany rozwój zapewniający 
sprawiedliwość społeczną i poprawę jakości życia ludzi w zgodzie z naturą zasobów naturalnych i 
tolerancją ekosystemów, 
c) celem zrównoważonego rozwoju jest ochrona przyrody i organizacja użytkowania ekosystemów z 
uwzględnieniem ich zdolności.   
 

7. W polityce zrównoważonego rozwoju decoupling jest definiowany jako... 
a) wzrost gospodarczy bez wzrostu kosztów środowiskowych, 

b) zapobieganie niepożądanemu przepływowi energii pomiędzy mediami elektrycznymi, 
c) przejście od bliskich oddziaływań między cząstkami do ich efektywnej niezależności. 
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8. Agenda 2030 to dokument polityczny dotyczący realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Ile 

Celów Zrównoważonego Rozwoju zapisanych jest w Agendzie 2030? 

a) 15 

b) 17 

c) 35 

 

9. Które z poniższych zdań reprezentuje podstawowe stanowisko krytyki zrównoważonego 
rozwoju? 

a) możliwe jest utrzymanie stanu środowiska w warunkach ciągłego wzrostu gospodarczego, 

b) wzrost gospodarczy musi być ciągły, środowisko samo się zregeneruje, 
c) niemożliwe jest utrzymanie stanu środowiska w warunkach ciągłego wzrostu gospodarczego. 
 

10. Który z poniższych elementów jest nadrzędnym celem Agendy 2030? 

a) zapewnienie osiągnięcia dobrego stanu ekosystemów,  
b) eliminacja ubóstwa i zapewnienie wszystkim godnego i dobrej jakości życia przy poszanowaniu 
możliwości środowiska naturalnego,  
c) Zapewnienie wszystkim godnego i dobrej jakości życia poprzez zwiększenie podaży towarów i usług.  
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Ć ążą ę
ż

● Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju jest eliminacja ubóstwa oraz zapewnienie 
wszystkim godnego i dobrej jakości życia, przy jednoczesnym poszanowaniu możliwości 
środowiska naturalnego. 

● Dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 25 września 
2015 roku plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, Agendę 2030.  

● Ostatnie dwa stulecia były pierwszymi w historii ludzkości, kiedy społeczeństwa osiągnęły 
trwały wzrost gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa na świecie. Oznacza to, że stały wzrost 
gospodarczy jest sposobem na zmniejszenie ubóstwa. 

● Słaby zrównoważony rozwój opiera się na założeniu, że wyprodukowany kapitał może zastąpić 
kapitał naturalny, jeśli wartość wyprodukowanego kapitału jest większa niż wartość 
wykorzystanego do niego kapitału naturalnego.  

● Silny zrównoważony rozwój twierdzi, że istniejący kapitał naturalny nie może być powielony 
lub zastąpiony, dlatego należy go chronić, utrzymywać i wzmacniać, aby nadal czerpać korzyści 
z kapitału naturalnego. 

● Poziom życia cywilizacji zachodniej wzrósł w ostatnich dziesięcioleciach gwałtownie, a import 
modelu społeczeństwa konsumpcyjnego na całym świecie podniósł również poziom życia w 
innych krajach i społecznościach. 
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Ć
1. Wzrost gospodarczy to wzrost w czasie skorygowanej o inflację wartości rynkowej dóbr i usług 
wytworzonych przez gospodarkę. TAK 

 

2. Liczba ludzi, powierzchnia gruntów ornych, ilość wydobywanych minerałów i cała gospodarka, mogą 
rosnąć w nieskończoność na skończonej planecie Ziemi. NIE 

 

3. Czynniki produkcji wpływające na wzrost gospodarczy kraju to ziemia, praca, kapitał, 
przedsiębiorczość. TAK 

 

4. Do pomiaru wzrostu gospodarczego najczęściej stosuje się średni dochód. NIE 

 

5. Zrównoważony rozwój społeczeństwa to rozwój ukierunkowany na człowieka, zapewniający 
sprawiedliwość społeczną i poprawę jakości życia ludzi w zgodzie z naturą zasobów naturalnych i 
tolerancją ekosystemów. TAK 

 

6. Liniowy model ekonomiczny jest zrównoważonym modelem ekonomicznym. NIE 

 

7. Decoupling można zdefiniować jako zmniejszenie ilości zasobów wykorzystywanych do 
generowania wzrostu gospodarczego, co prowadzi do poprawy jakości środowiska.  TAK 

 

8. Model gospodarki cyrkularnej jest modelem gospodarki zrównoważonej. TAK 

 

9. Przejście do zrównoważonego rozwoju wymaga przekształcenia wszystkich głównych działań 
człowieka w działania zrównoważone, a co za tym idzie, wymaga znaczącej transformacji obecnej 
cywilizacji. TAK 

 

10. Cele Agendy 2030 koncentrują się na poprawie sytuacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej. 
TAK 
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Ć
 

1. W latach 60-tych ...................... zaczał wątpić, czy nieskończony wzrost gospodarczy jest w ogóle 
możliwy. (Klub Rzymski) 

 

2. Na początku lat 70. XX wieku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology stwierdzili, że liczba 
ludzi, powierzchnia gruntów ornych, ilość wydobywanych minerałów, a także gospodarka jako całość, 
............... rosnąć w nieskończoność na skończonej planecie Ziemi. (nie mogą) 

 

3. Postępowi gospodarczemu i społecznemu w ostatnim stuleciu towarzyszy ............................... 
zagrażająca systemom, od których zależy nasze przetrwanie. (degradacja środowiska) 
 

4. Od drugiej połowy lat 80. XX wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zaczęła prezentować 
ideę harmonijnego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego lub ........................ 
(zrównoważonego rozwoju)  
 

5. Model zrównoważonej gospodarki zakłada, że wzrost gospodarczy jest ......... od wykorzystania 
zasobów naturalnych. (niezależny) 

 

6. W 2015 roku 193 państwa przyjęły plan działań na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, 
tzw. ......................., która składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. (Agendę 2030) 

 

7. Nadrzędnym celem Agendy 2030 jest wyeliminowanie wszędzie ubóstwa oraz zapewnienie 

wszystkim godnego i dobrej jakości życia, z poszanowaniem możliwości ............. (środowiska 
naturalnego) 
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ą ń
Ogólnie rzecz biorąc, państwa są tworzone przez ludzi w celu zwiększenia ich dobrobytu. W 
europejskiej przestrzeni kulturowej dobrobyt opiera się na dobrym zdrowiu, komfortowych 
warunkach życia, wolności osobistej, bezpiecznych warunkach pracy i gwarancjach na wypadek 

bezrobocia. Te elementy dobrostanu można podzielić na dobrostan ekonomiczny i ogólny dobrostan 
kulturowy, które z kolei związane są z podstawowymi wartościami społecznymi. Dobrobyt można 
osiągnąć poprzez zaspokajanie potrzeb ludzi i/lub eliminowanie ich zbędnych pragnień.  

Zgodnie z zasadami ekonomii, zaspokojenie potrzeb ludzi wymaga konsumpcji różnego rodzaju dóbr i 
usług. Dobry wygląd, podobnie jak szczęście, można kupić w sklepie. O wiele mniej świadomie zdajemy 
sobie sprawę z tego, że dobre samopoczucie zależy również od zdrowia naszego środowiska 
społecznego i naturalnego. Poczucie bezpieczeństwa tworzy państwo z niezawisłym sądownictwem, 
wolnymi mediami, bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym gwarantowanym przez policję i 
wojsko, wsparciem państwa dla edukacji, nauki, transportu, ochrony środowiska i kultury oraz 
sprawnym systemem ubezpieczeń społecznych. Wszystkie wymienione dobra i usługi nazywane są 
"dobrami publicznymi" lub "dobrami wspólnymi". Z punktu widzenia gospodarki rynkowej dobra 

publiczne i wspólne są zawodnością rynku, ponieważ rynek nie jest w stanie ich dystrybuować. Zgodnie 
z ekonomią neoklasyczną rozwiązaniem tego problemu byłoby przekształcenie dóbr publicznych i 
wspólnych w dobra prywatne. Według ekonomii keynesowskiej rząd musi interweniować i sam 
zorganizować podaż dóbr publicznych i wspólnych. To w jaki sposób, rządy organizują dostarczanie 
dóbr publicznych i wspólnych, zależy od polityki rządu. 

Pomoc społeczna to system mający na celu zabezpieczenie różnych swobód w społeczeństwie oraz 
stworzenie lepszych możliwości rozwoju gospodarczego poprzez rozwój zasobów ludzkich. Aby 
osiągnąć ten cel, państwo organizuje dystrybucję dóbr publicznych i wspólnych. Opieka społeczna 
obejmuje również system ubezpieczeń społecznych, który wspiera ludzi w przypadku choroby, 

wypadku przy pracy, niezdolności do pracy i bezrobocia. Państwo, które bierze odpowiedzialność za 
dobrobyt społeczny, nazywane jest państwem opiekuńczym.  

To, w jaki sposób rządy organizują dostarczanie dóbr publicznych i wspólnych, zależy od podejścia 
politycznego rządu. Konkretne cele, które rząd wybiera, aby zwiększyć dobrobyt swoich obywateli, 
oraz środki, które wykorzystuje, aby to osiągnąć, zależą od poglądów społeczno-politycznych partii lub 

koalicji rządzącej. Duński socjolog G. Esping-Andersen (1990)  rozwinął trzy główne klastry państwa 
opiekuńczego: liberalną, socjaldemokratyczną i konserwatywną.1 

Po zapoznaniu się z tym materiałem uczestnik będzie wiedział, jak definiuje się dobrobyt i od jakich 
dóbr konsumpcyjnych jest on uzależniony, dlaczego rynek nie radzi sobie z dystrybucją dóbr 
publicznych i wspólnych, jakie są możliwości zaradzenia niedoskonałościom rynku oraz jak klasyfikuje 
się państwa opiekuńcze w zależności od tego, jak radzą sobie z dostarczaniem dóbr publicznych i 
wspólnych. Podsumowując, uczestnik jest w stanie dostrzec, jak rząd jego kraju organizuje 

 
1 Esping-Andersen, G., 1990  
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dostarczanie dóbr publicznych i wspólnych oraz poprawi swoje umiejętności dokonywania 
świadomego wyboru w następnych wyborach. 
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Celem wszystkich rządów jest lub powinno być zwiększenie dobrobytu swoich obywateli. Ogólnie rzecz 
biorąc, well-being oznacza po prostu dobre samopoczucie. Dobre samopoczucie można osiągnąć 
poprzez zaspokojenie potrzeb i/lub wyeliminowanie zbędnych pragnień i marzeń. Z ekonomicznego 
punktu widzenia "zaspokajanie potrzeb" oznacza ułatwianie konsumpcji różnych rodzajów towarów. 
Istnieją różne możliwości klasyfikacji lub grupowania  towarów. Tutaj dzielimy towary na rodzaje w 
oparciu o dwie cechy:  rywalizację  i  wykluczalność. Na podstawie istnienia lub nieistnienia tych cech 
dobra można podzielić na cztery klasy: dobra prywatne, dobra klubowe, dobra wspólne i dobra 
publiczne. Gospodarka rynkowa jest stosunkowo skuteczna w dostarczaniu dóbr prywatnych i 

klubowych, ale nie zapewnia dóbr publicznych i wspólnych. Sytuacja ta nazywana jest 

niedoskonałością rynku. W gospodarce rynkowej , rządy zajmują się rozwiązaniami niepowodzeń 
rynkowych. Organizacja dystrybucji dóbr publicznych i wspólnych zależy od polityki społeczno-

gospodarczej rządu. Według Espinga-Andersena (1990) takie podejście może być liberalne, 
socjaldemokratyczne lub korporacyjno-konserwatywne.  

Głównym celem tego materiału badawczego jest przedstawienie przeglądu tego, w jaki sposób różne 
rodzaje państw opiekuńczych radzą sobie z dostarczaniem dóbr publicznych i wspólnych, a tym samym 
zwiększają dobrobyt obywateli. Aby osiągnąć ten cel, omówimy następujące tematy: 

1. Jak wytłumaczyć dobre samopoczucie? 

2. W jaki sposób klasyfikacja towarów i usług opiera się na rywalizacji i wykluczeniu? 

3. Problemy z dostawą dóbr wspólnych i publicznych. 
4. Opieka społeczna i ten państwo opiekuńcze.  
5. Trzy rodzaje państw opiekuńczych i ich wizja dostarczania dóbr publicznych i wspólnych. 
6. Jak mierzyć dobrostan i sukces polityki pomocy społecznej. 

W każdym systemie gospodarczym firmy celują w maksymalizację swoich zysków, a gospodarstwa 
domowe w maksymalizację dobrobytu. 2Według publikacji  Psychology Today,well-being jest 

doświadczeniem zdrowia, szczęścia i dobrobytu. Obejmuje to dobre zdrowie psychiczne, wysoką 
satysfakcję z życia, poczucie sensu lub celu oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ogólnie rzecz 
biorąc, dobre samopoczucie to po prostu dobre samopoczucie. 3W europejskiej przestrzeni kulturowej 

, dobrobyt opiera się na następujących wartościach: dobre zdrowie; komfortowe warunki życia; 
wolność osobista; bezpieczne warunki pracy; oraz gwarancje na wypadek bezrobocia. Te elementy 
dobrobytu można podzielić na ekonomiczne (dobrobyt ekonomiczny) i ogólne dobro kulturowe, które 

 
2 Kerem, K., Randveer, M., 2007 
3 Psychologia dzisiaj (05.05.2020) 
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z kolei są związane z podstawowymi wartościami społecznymi. 456Dobre samopoczucie można 
osiągnąć poprzez zaspokojenie Społecznychpotrzeb i / lub wyeliminowanie niepotrzebnych pragnień 
ludzi. 

Uproszczony schematyczny przegląd naszych potrzeb pokazano na hierarchii potrzeb Maslowa na 

rysunku 1. Abraham H. Maslow (1908-1970) był amerykańskim psychologiem, który był najbardziej 
znany z teorii zdrowia psychicznego opartej na zaspokajaniu wrodzonych ludzkich potrzeb w 

pierwszym usztywnieniu, której kulminacją była samorealizacja.  

 

Ryc. 1.  Hierarchia potrzeb Maslowa7 

Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa, ludzkie samopoczucie opiera się na zaspokajaniu potrzeb 
fizjologicznych i bezpieczeństwa. Potrzeby fizjologiczne to potrzeby, bez których nie możemy żyć 
(jedzenie, woda, powietrze, sen itp.), A potrzeby bezpieczeństwa obejmują poczucie bezpieczeństwa 
(bezpieczeństwofizyczne i finansowe, bezpieczeństwo pracy, zdrowie). Te dwie grupy potrzeb 

nazywane są również potrzebami podstawowymi. Kiedy podstawowe potrzeby są zaspokojone,  osoba 
dąży do realizacji swoich potrzeb społecznych. Wszyscy szukamy kontaktów towarzyskich z 

przyjaciółmi i rodziną i chcemy, aby inni nas szanowali. W ten sposób staramy się zwiększyć naszą 
samoocenę i pewność siebie. Samorealizacja jest realizacją własnego pełnego potencjału. Jest to 
najwyższy poziom hierarchii, do którego dążymy.8 

Niestety, potrzeby i pragnienias są często mylone z synonimami i dlatego są używane zamiennie. W 

rzeczywistości potrzeba odnosi się do czegoś, co jest potrzebne do przetrwania, , a pragnienia odnoszą 
się do rzeczy i zjawisk, których ludzie pragną w życiu. Przetrwanie człowieka nie jest zagrożone, jeśli 
nie jest w stanie spełnić    swoich pragnień, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pragnienia są 
nieskończone, ponieważ nigdy nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani. Można powiedzieć, że 
pragnienia zniekształcają naszą samoocenę, a ostatecznie nawet zmniejszają nasze samopoczucie. 

 
4 Sutrop, M., 2016 
5 Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. 2009 
6 Wskaźnik lepszego życia OECD (25.08.2020) 
7 Akademia Zawodowa, (08.05.2020) 
8 Tamże 



 

 

 

6 

 

9Jednocześnie wszyscy ludzie starają się zaspokoić swoje potrzeby, ale także pragnienia bycia 
szczęśliwymi. 

Z ekonomicznego punktu widzenia ludzie muszą konsumować różne rodzaje towarów i usług, aby 
zaspokoić swoje podstawowe i społeczne potrzeby. W kolejnych rozdziałach badamy, na jakich 
podstawach                          ten klasyfikowane są z  towary , i czy rynek może poradzić sobie z dystrybucją 
tych towarów. 

Przed zdefiniowaniem rodzajów towarów konieczne jest przeświadczeniegłównych cech, które są 
podstawą   klasyfikacji. Te dwie cechy są  rywalizujące  i  wykluczające. 10W ekonomii mówi się, że 
dobro jest konkurencyjne, jeśli jego konsumpcja przez jednego konsumenta uniemożliwia jednoczesną 
konsumpcję przez innych konsumentów lub jeśli konsumpcja przez jedną stronę zmniejsza zdolność 
drugiej strony do jego konsumpcji. Dobro jest uważane za niekonsyrujące, jeśli dla dowolnego 
poziomu produkcji koszt dostarczenia go dodatkowej osobie wynosi zero. Jeśli kupisz butelkę wody i 
wypijesz ją, nikt inny nie może jej wypić. Jeśli kupisz komputer, nikt inny nie może kupić tego samego 
komputera. Butelka wody i komputer to towary rywalizujące. Jeśli jednak stworzysz piękny kwietnik 
przed swoim domem i nie masz ogrodzenia, ludzie na ulicy cieszą się patrząc na swojekwietnikiem. 

Piękny kwietnik nie jest konkurencyjny, ponieważ nie ma znaczenia, ile osób na niego patrzy, nie 
"zużywają go". 

Dobro nazywa się wykluczeniem, jeśli możliwe jest uniemożliwienie dostępu do niego osobom, które 
za nie nie zapłaciły. Dla porównania, dobra nie można wykluczyć, jeżeli nie można uniemożliwić 
dostępu do niego konsumentom niepłacącym. Na przykład potrzebujesz biletu, aby wejść do kina, 
dlatego kino jest wykluczenie. Ulice i oświetlenie uliczne nie są jednak wykluczalne, ponieważ każdy, 
kto idzie ulicą w nocy, korzysta z oświetlonych ulic. Niemożliwe jest, aby użytkownicy oświetlonych 
ulic płacili za chodzenie po ulicy i zakazywać tym, którzy nie płacą, chodzenia po oświetlonych ulicach. 

Na podstawie istnienia lub nieistnienia tych dwóch cech towary dzieli się na cztery11rodzaje: 

1. Dobra prywatne 

2. Dobra publiczne 

3. Artykuły klubowe 

4. Dobra wspólne 

Rysunek 2 pokazuje tworzenie się tych czterech grup towarów na podstawie rywalizacji i wykluczenia, 
wraz z przykładami. Większość towarów, o których ludzie zazwyczaj myślą, jest zarówno wykluczające, 
jak i konkurencyjne w konsumpcji, innymi słowy, sprzedawca jest w stanie uniemożliwić 
konsumentom dostęp do produktu. Towary te nazywane są dobrami  prywatnymi. Towary prywatne 

to na przykład  telefony komórkowe, ubrania, samochody, lodówki, zegarki, dobra konsumpcyjne i 

 
9 Pijany, A., 2004 
10 Mnmeconomics (30.09.2020) 
11 BoyceWire. Ekonomia behawioralna (30.09.2020) 
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usługi prywatne,      takie jak usługi fryzjerskie i kosmetyczne itp. Dystrybucja dóbr prywatnych odbywa 

się na rynku, w wyniku podaży i popytu. 

Towary klubowe są wykluczane, co oznacza, że konsument nie może korzystać z produktu, chyba że   
bezpośrednio za niego zapłaci. Towary klubowe nie są konkurencyjne, co oznacza, że konsumpcja 
przez jedną osobę nie przeszkadza innym w ich konsumowania. Towarami klubowymi są na przykład  
Wi-Fi, Internet, telewizja satelitarna, prywatne parki, prywatne drogi itp. (patrz rysunek 2) Z reguły 
towary klubowe są dostępne dla członków klubu, a wykluczenie opiera się na uiszczeniu opłaty 
członkowskiej klubu. 

Dobra wspólne charakteryzują się niewykluczalnością i rywalizacją. Niewyłączalność oznacza, że 
praktycznie niemożliwe jest zapobieżenie konsumpcji tych towarów przez tych, którzy za to nie 

zapłacili. Jednak towary te są konkurencyjne - im więcej jedna osoba konsumuje, tym mniej jest 
dostępnych dla wszystkich innych. Na przykład dzikie połowy są uważane za niewyłączalne, ponieważ 
niemożliwe jest uniemożliwienie innym łowienia tam ryb i jest konkurencyjne, ponieważ im więcej 
jedna osoba łowi z dzikiego jeziora, tym mniej jest dostępnych dla innych. (Patrz rys. 2) 

Dobra publiczne charakteryzują się niewykluczalnością i nierywalnością. Oznacza to, że po 
udostępnieniu korzyści jednemu konsumentowi każdy dodatkowy konsument nie zmniejsza zdolności 
innych do korzystania z niej i praktycznie niemożliwe jest wykluczenie osób niebędących płatnikami. 
Obrona narodowa jest jednym z reprezentatywnych przykładów dobra publicznego, gdynie jest 

możliwe selektywne chronienie płacących klientów przed atakami wojskowymi, a jedna osoba 
konsumująca obronę narodową (tj. będąc chronioną) nie utrudnia innym jej konsumpcji (patrz rys. 2). 

 

Ryc. 2. Cztery rodzaje towarów i usług gospodarczych. (Źródło: https://boycewire.com/) 

Najbardziej znanymi publicznymi i/lub wspólnymi dobrami i usługami są na przykład powietrze, 
warstwa ozonowa, oceany, efekt cieplarniany, a także zarządzanie państwowe i lokalne, tworzenie 
przestrzeni sądowniczej i sprawiedliwości, obrona narodowa, zapewnienie porządku publicznego, 
zapewnienie międzynarodowej reprezentacji kraju i obywatelstwo. Przykładami towarów i usług, 

https://boycewire.com/
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które mogą być publicznymi,     dobrami wspólnymi lub prywatnymi, są : drogi i ulice, sygnalizacja 

świetlna, muzea, budynki zabytkowe, ale także ochrona środowiska, usługi zdrowotne, usługi 
edukacyjne, sieć ochrony socjalnej, kultura itp. Możliwe jest jednak przekształcenie większości 
towarów i usług sklasyfikowanych jako dobra wspólne w dobra prywatne lub klubowe. 

W następnym rozdziale przyjrzymy się problemom związanym z ten podażą i konsumpcją dóbr 
wspólnych i publicznych. 

ą ą

Godną uwagi cechą dóbr publicznych i wspólnych jest to, że wolny rynek produkuje ich mniej, niż jest 
to społecznie pożądane. Dzieje się tak dlatego, że dobra publiczne i wspólne cierpią z powodu, jak to 
się nazywa, problemu gapowicza. Problem gapowicza jest rodzajem niedoskonałości rynku, która 
występuje, gdy ci, którzy korzystają z towarów lub usług, nie płacą za nie lub płacą za nie za nie. 
Jednocześnie niemożliwe jest wykluczenie osób niebędących płatnikami z dostępu lub korzystania z 
tych towarów. W ten sposób dobra publiczne i wspólne mogą być niedostatecznie produkowane, 
nadmiernie wykorzystywane lub ulegać degradacji. Ponadto, jeśli koszt krańcowy obsługi jeszcze 
jednego klienta wynosi zasadniczo zero, społecznie optymalne jest oferowanie produktu  po zerowej 

cenie. W związku z tym produkcja dóbr publicznych nie jest modelem biznesowym, dlatego też rynki 
prywatne nie mają motywacji do ich dostarczania. 12 

 

Ponieważ dobra publiczne i wspólne nie mają podaży w sensie rynkowym, ich cena nie jest 
kształtowana na rynku. W społeczeństwie istnieje popyt na te dobra, w wyniku czego można 
oszacować wartość tych dóbr. Im wyższa wartość tych dóbr w społeczeństwie, tym większy popyt i 
tym większa presja na konsumpcję tych dóbr, co ostatecznie prowadzi do nadmiernej konsumpcji dóbr 
publicznych i publicznych, co G. Hardin (1968) wyjaśnia jako "tragedię dobra wspólnego".  

"Tragedia wspólnego pastwiska" jest problemem ekonomicznym, w którym każda jednostka ma 
motywację do konsumowania zasobów kosztem innych jednostek. Powoduje to nadmierną 
konsumpcję, niedoinwestowanie i ostateczne wyczerpanie zasobów. Ponieważ popyt na zasoby 
przytłacza podaż, każda osoba, która konsumuje dodatkową jednostkę, bezpośrednio szkodzi innym, 
którzy nie mogą już konsumować. "Tragedia wspólnego pastwiska" ma miejsce, gdy jednostki 
zaniedbują dobrobyt społeczeństwa w pogoni za osobistymi korzyściami.13 

Nadmierna konsumpcja dóbr publicznych prowadzi do zanieczyszczenia i szkód spowodowanych 

zanieczyszczeniem. Zanieczyszczenie to wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, 
które powodują niekorzystne zmiany lub szkody spowodowane zanieczyszczeniem. Zanieczyszczenie 

 
12 ThoughtCo. Nauki społeczne (12.10.2020) 
13 Marod, G. (05.05.2020) 
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może przybrać postać substancji chemicznych lub energii, takich jak hałas, ciepło lub światło.  Wiele 

działań, które są przydatne dla ludzi, powoduje zanieczyszczenie: spalanie węgla w celu wytworzenia 
energii elektrycznej zanieczyszcza powietrze; zarówno przemysł, jak i domy wytwarzają śmieci i ścieki, 
które mogą zanieczyszczać glebę i wodę; pestycydy wypłukiwają się do wód gruntowych, rzek i jezior 
i szkodzą dzikiej przyrodzie. Zanieczyszczone powietrze, gleba i woda powodują różne szkody 
spowodowane zanieczyszczeniami, na przykład różne, choroby ludzkie, uszkodzenia budynków i 

konstrukcji, niszczenie przyrody itp. Szkody spowodowane zanieczyszczeniem w kategoriach 

pieniężnych nazywane są kosztami  zewnętrznymi. Dokładniej rzecz ujmując, koszt zewnętrzny to 
koszt, który ponosi osoba fizyczna, firma lub społeczność w wyniku transakcji gospodarczej, z którą nie 
są bezpośrednio powiązane. 14W związku z tym nadmierna konsumpcja dóbr publicznych i wspólnych, 
która prowadzi do kosztów zewnętrznych, może prowadzić do zmniejszenia dobrobytu społeczeństwa. 

Ekonomiści sugerują dwa sposoby rozwiązania problemu gapowiczów i problemu kosztów 
zewnętrznych:  

● Zgodnie z neoklasycznym podejściem rząd powinien zorganizować konwersję dóbr 
publicznych i wspólnych na dobra prywatne. 

● Zgodnie z keynesowskim podejściem rząd powinien sam zorganizować dystrybucję dóbr 
publicznych i wspólnych, stosując różne środki "nakazowo-kontrolne". 

Decyzja o tym, w jaki sposób rząd powinien interweniować w dostarczanie dóbr publicznych i 

wspólnych, powinna opierać się na analizie, czy korzyści wynikające ze spożywania tych dóbr 
przewyższają koszty podatkowe dla społeczeństwa. Jednak taka analiza nie zawsze jest 
przeprowadzana, zamiast tego decydują o niej osoby u władzy politycznej. Poniższe rozdziały opisują 
różne podejścia polityczne do organizowania dystrybucji dóbr publicznych i wspólnych. 

ń ń
Opieka społeczna jest rodzajem wsparcia rządowego mającego na celu zapewnienie, że członkowie 

społeczeństwa mogą zaspokoić podstawowe potrzeby. 15Często opieka społeczna jest używana jako 
synonim zabezpieczenia społecznego, ale w rzeczywistości zabezpieczenie społeczne obejmuje 
rządowy system wsparcia tylko w przypadku choroby, wypadków przy pracy, niezdolności do pracy i 
bezrobocia. Instrumentami związanymi z opieką społeczną mogą być zarówno zasiłki, jak i usługi. Kraj, 
który bierze odpowiedzialność za opiekę społeczną, nazywany jest  państwem opiekuńczym. 

Historycznie rola państwa ograniczała się do udzielania pomocy tym, których potrzeby nie mogły 
zaspokoić instytucje takie jak rodzina, rynek czy wolontariat, np. kościół. Państwo nie było 
bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i dobrobytu ludzi. W wyniku 
zmian społecznych, które miały miejsce pod koniec 19 wieku i na początku 20 wieku, rola państwa i 
jego interwencja w życie ludzi zaczęła znacznie wzrastać. 16Historia nowoczesnego państwa 
opiekuńczego sięga 1840 roku, kiedy Otto von Bismarck, kanclerz Niemiec, wprowadził emerytury, 

 
14 Ekonomia online. Koszty zewnętrzne. (12.05.2020) 
15 Encyklopedia Britannica (10.10.2020) 
16 Ware, A., Goodin, R.E., 1990 
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ubezpieczenie wypadkowe i opiekę medyczną w niektórych niemieckich krajach związkowych. 
Programy te zostały wprowadzone w celu zmniejszenia emigracji pracowników do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie płace były wyższe, ale dobrobyt nie istniał. 17Z biegiem czasu potrzeby ludzi 

rozszerzyły się i oprócz zabezpieczenia społecznego rządy podjęły się roli organizowania nowych 
obszarów, takich jak zdrowie, edukacja i nauka, transport, ochrona środowiska, rolnictwo, kultura itp. 
Rządy rozszerzyły swoją działalność na sferę społeczną i pojawiła się koncepcja państwa opiekuńczego. 

Państwo opiekuńcze nie jest przeznaczone dla biednych, ma na celu ochronę ludzi przed ubóstwem. 
Termin "państwo opiekuńcze" jest różnie definiowany w literaturze. Esping-Andersen (1999) 

argumentował, że po II wojnie światowej państwo opiekuńcze obejmowało przede wszystkim 
interwencję państwa w celu zmniejszenia niepewności ten ekonomicznej ludzi w ich doświadczony 
"nieaktywnych" latach życia. 18Pestieau  (2006) koncentruje się na definiowaniu funkcji państwa 
opiekuńczego. Oprócz ograniczania ryzyka społecznego, państwo opiekuńcze zapewnia również 
pomoc społeczną i wspiera edukację. Tak więc państwo opiekuńcze zajmuje się nie tylko 
"nieaktywnymi" obywatelami, ale także na przykład rodzinami o niskich dochodach z dużą liczbą dzieci 
itp. 19Według  Sandmo  (1995) państwo opiekuńcze można postrzegać z dwóch perspektyw: (1) 
państwo opiekuńcze odnosi się do części sektora publicznego, która zajmuje się  redystrybucją poprzez 
zabezpieczenie społeczne i zapewnianie świadczeń społecznych, które mają silną funkcję 
redystrybucyjną, takich jak edukacja i zdrowie; (2) opisuje szeroko politykę gospodarczą i społeczną 
danego kraju, która priorytetowo traktuje zmniejszanie nierówności i ochronę jednostki przed 
zagrożeniami społecznymi, takimi jak utrata pracy lub choroba.20 

Następny rozdział zawiera krótki przegląd różnych rodzajów państw opiekuńczych oraz tego, jak 
definiują i organizują podaż dóbr i usług publicznych i wspólnych. 

ń ń
Ogólnym założeniem (przynajmniej w teorii) jest to, że wszystkie kraje są zaprojektowane tak, aby 
zapewnić fizyczne bezpieczeństwo, prawa i wolności swoim obywatelom. Organizacja dostarczania 

dóbr publicznych i wspólnych jest ważnym zadaniem do osiągnięcia tego celu. To, jak kraje to robią, 
zależy od poglądów rządu na opiekę społeczną 

W 1990 roku duński socjolog G.Esping-Andersen opracował model przypisywania państw 
opiekuńczych do trzech głównych klastrów: socjaldemokratycznego, liberalnego i korporacyjno-

konserwatywnego.  21Klasyfikacja ta opiera się na dwóch kluczowych czynnikach,  które doprowadziły 
do dekodowania indeksów. Kluczowymi czynnikami były: (1) utowarowienie, czyli stopień, w jakim 
świadczenie usług opiekuńczych zależy od rynku; oraz (2) zakres zbiorowych alokacji. Do 

tworzyćindeksu autor wykorzystał wskaźniki emerytur, opieki zdrowotnej i polis , ubezpieczeniowych 

 
17 Bezgraniczne nauki polityczne (5.10.2020) 
18 Esping-Andersen, G., 1999 
19 Pestieau, P., 2006 
20 Sandmo, Agnar., 1995 
21 Esping-Andersen, G., 1990  
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na wypadek bezrobocia. Oprócz tego wskaźnika wykorzystano różne wskaźniki dobrostanu i 
sprawdzono spójność krajów z uzyskanymi wynikami.22 

Według tego badania Australia, Kanada, Japonia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone są liberalnymi 
państwami opiekuńczymi; Austria, Belgia, Francja, Niemcy i Włochy są konserwatywnymi państwami 
opiekuńczymi; a Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja są socjaldemokratycznymi państwami 
opiekuńczymi. Dziesięć lat później R.E. Goodin, B. Headey, R. Mufki  i H.-J. Dirven (1999) również 
podzielił państwa opiekuńcze na te klasy i ogólnie powtórzył wyniki Esping-Andersen (1990)     .23 

Liberalny system opieki społecznej  priorytetowo traktuje systemy ekonomiczne i wzrost. System 

charakteryzuje się skromnymi uniwersalnymi transferami lub planami ubezpieczeń społecznych. 
Świadczenia socjalne mają tendencję do pokrywania potrzeb klasy robotniczej o niskich dochodach. 
Kwalifikowalność jest zwykle stygmatyzowana, a progi wsparcia są zaprojektowane tak, aby ludzie nie 
wybierali pomocy społecznej zamiast pracy. Celem tego systemu jest stworzenie sytuacji, w której 
każdy, kto może wykonywać pracę zarobkową, zrobiłby to w celu       zagwarantowania własnego 
dobrobytu. W liberalnym państwie opiekuńczym zarówno ubóstwo, jak i rozwarstwienie społeczne  są 
wysokie. Pozytywnymi wartościami tego systemu są równe szanse, konkurencja i prawa socjalne.24 

Socjaldemokratyczny system opieki społecznej  jest wysoce równy w swoim celu i wyraźnie 
uniwersalny w swoim stylu politycznym. Socjaldemokraci nie dążą po prostu do wyeliminowania 
ubóstwa, ale generalnie dążą do promowania równości społecznej. System ten charakteryzuje się 
wysokimi wydatkami socjalnymi, dekomodacją praw socjalnych i rozwarstwieniem społecznym. 
Państwo angażuje się również w opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i bezradnymi. W ten sposób 
wszyscy mieszkańcy kraju są podłączeni do jednego uniwersalnego systemu ubezpieczeń, z którego 

każdy otrzymuje wsparcie oparte na zarobkach i gdzie każdy ma takie same prawa niezależnie od 
statusu lub płci. Taki system tworzy solidarność z państwem wśród obywateli, ponieważ wszyscy są 
zależni od państwa, czują się również zobowiązani do płacenia podatków w celu utrzymania systemu.  

Jednocześnie wysokie koszty społeczne mogą mieć negatywne konsekwencje, takie jak celowe 
pragnienie bycia bezrobotnym i otrzymywania świadczeń. Pozytywnym faktem jest to, że stworzenie 
sprzyjających warunków pomaga osobie szybko dostosować się do zmieniającej się sytuacji. 
Znajomość odpowiedniego wsparcias tam iw razie wypadku lub utraty pracy zmniejsza indywidualną 
wrażliwość na ryzyko. System ubezpieczeń zdrowotnych jest ważny dla rozwoju zdrowia w całym kraju. 
Jeśli zasiłek chorobowy jest przyzwoity, obywatel wybiera  najbardziej rozsądną opcję – zostać   w 
domu i wyleczyć się.25 

W systemie korporacyjno-konserwatywnym  rynek jako potencjalny gwarant dobrobytu jest 

marginalizowany, , a gwarancja praw socjalnych nie jest  postrzegane jako realną alternatywą dla 
osiągnięcia  materiał dobrobytu. Zachowanie różnic w  statusie  ekonomicznym  wciąż dominuje, , a 

prawa są związane z klasą i statusem. Ponieważ państwo koncentruje się na utrzymywaniu różnic 

 
22 Tamże 
23 Goodin, R. E.; Headey, B., Muffels, R., Dirven, H.-J., 1999 
24 Tamże 
25 Tamże 
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statusowych, redystrybucyjny efekt państwa nie jest znaczący. System jest w większości pod wpływem 
kościoła i jest zaangażowany w utrzymanie tradycyjnych wartości rodzinnych. W tym systemie rodzina 
jest głównym dostawcą usług socjalnych. Interwencja państwa polega przede wszystkim na dystrybucji 

wsparcia finansowego dla rodzin, które muszą zapewnić funkcjonowanie służb socjalnych. 
Zabezpieczenie społeczne zazwyczaj wyklucza bezrobotne kobiety, ale świadczenia rodzinne 
faworyzują matki. Przedszkola i inne instytucje świadczące usługi opiekuńcze są w większości słabo 
rozwinięte.26 

Niezależnie od tego, czy stosunek państwa do świadczeń socjalnych jest liberalny, 
socjaldemokratyczny czy konserwatywny, zadaniem wszystkich krajów jest zorganizowanie 

dystrybucji dóbr publicznych i wspólnych w celu maksymalizacji dobrobytu swoich obywateli. 

Wszystkie rządy są zaangażowane w administrowanie sądami, zapewnianie sił policyjnych i 
zapewnianie ciągłości instytucji rządzących. Ponadto prawie każdy naród w historii miał wojsko, 

wszystkie nowoczesne państwa przeprowadziły pewne działania w zakresie ochrony środowiska i 
wspierały badania. Wszystkie rządy wydają na takie rzeczy jak obrona, badania, czyste powietrze i 
drogi. Jednocześnie większość rządów są również zajmuje się i zabezpieczeniem społecznym. Są to 
wsparcie na wypadek choroby, wypadków przy pracy,  niezdolności do pracy i bezrobocia. Wszystkie 
usługi wymienione powyżej mają charakter publiczny lub powszechny. 27Różnice między krajami 
uwidaczniają się dopiero w wyborze środków do osiągnięcia celów. 

ć
Aby zrozumieć, czy kraj spełnił swój główny cel i zwiększył dobrobyt swoich obywateli, konieczne jest 
zmierzenie dobrobytu ludzi. Jak to zrobić? W celu zmierzenia skuteczności systemów opieki społecznej 
w zwiększaniu dobrobytu obywateli opracowano różne wskaźniki. Najbardziej znanym wskaźnikiem 
jest Produkt Krajowy Brutto  (PKB). Niestety nie jest to dobry wskaźnik do pomiaru dobrobytu 
społeczeństwa. Aby uzyskać przegląd tego, co dzieje się w społeczeństwie, oprócz PKB należy wziąć 
pod uwagę rozwój społeczny i środowiskowy, ponieważ dobrobyt niematerialny jest ważnym 
kryterium osiągnięcia ogólnego dobrobytu i szczęścia ludzi. Na przykład  ślad ekologiczny  można 
wykorzystać do pomiaru zmian w środowisku, biorąc pod uwagę wpływ wzorców konsumpcji i 
produkcji na środowisko. Więcej informacji na temat tego wskaźnika można znaleźć na stronie  
www.footprintnetwork.org. 

Pomiar dobrostanu ludzi i wyników rządowych działań w zakresie opieki społecznej jest kluczowym 
priorytetem OECD. Najnowsze badanie OECD "How's Life? 2020"  dostarcza porównywalnych 

statystyk na temat tego, jak zmieniło się życie ludzi mieszkających w OECD i wybranych krajach 

partnerskich. Niniejsze ramy opieki społecznej zawierają obecnie 11 powiązanych wymiarów:28 

● Warunki materialne, które kształtują opcje ekonomiczne ludzi (dochód i bogactwo, 
mieszkanie, praca i jakość pracy); 

 
26 Tamże 
27 Nauczyciel, E., 2018 
28 Lepsza polityka OECD na rzecz lepszego życia. Jak wygląda życie? 2020 (14.08.2020) 

http://www.footprintnetwork.org/
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● Czynniki jakości życia, które obejmują to, jak dobrze ludzie są (i jak dobrze się czują), co wiedzą 
i mogą robić oraz jak zdrowe i bezpieczne są ich miejsca życia (zdrowie, wiedza i umiejętności, 
jakość środowiska, subiektywne samopoczucie, bezpieczeństwo); 

● Jak połączeni i zaangażowani są ludzie oraz jak i z kim spędzają czas (work-life balance, social 

connections, civic engagement). 

Najnowsze badanie, przeprowadzone w 2018 roku, pokazuje, że życie poprawiło się w porównaniu z 
2010 roku. Ludzie żyją dłużej, bezpieczniej, średni wskaźnik zabójstw w OECD spadł o jedną czwartą, a 
ludzie czują się bezpieczniej chodząc po okolicy. Wskaźniki zatrudnienia i dochody wzrosły, a ludzie 
byli bardziej zadowoleni ze swojego życia niż w 2013 roku. Nastąpił spadek dobrobytu w dziedzinie 
interakcji społecznych, a także wzrosła niepewność finansowa. 7% osób twierdzi, że zadowolenie z 
życia jest bardzo niskie, a znaczna mniejszość (13%) doświadcza bardziej negatywnych niż 
pozytywnych uczuć w normalny dzień. Więcej informacji ze strony głównej OECD 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm 

Wspomniany powyżej wykaz wskaźników pomiaru dobrostanu i dobrobytu społecznego nie jest 
wyczerpujący. Szeroką gamę metodologii pomiaru dobrostanu można znaleźć w Internecie. 

Celem tego materiału badawczego było przedstawienie przeglądu tego, w jaki sposób różne rodzaje 
państw opieki społecznej definiują, co stanowi optymalny dostarczanie dóbr publicznych i wspólnych, 

oraz rozwiązują problem gapowiczów i kosztów zewnętrznych. Aby osiągnąć cel, wyjaśniono znaczenie 
dobrostanu. Najprostszą definicją dobrostanu jest po prostu dobre samopoczucie. Dobre 
samopoczucie można osiągnąć poprzez zaspokojenie potrzeb i / lub wyeliminowanie niepotrzebnych 
pragnień. Amerykański psycholog Abraham H. Maslow wyjaśnił, że ludzkie samopoczucie opiera się na 
zaspokajaniu       potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwaludzi. Kiedy podstawowe potrzeby są 
zaspokojone, osoba dąży do realizacji swoich potrzeb społecznych. Z ekonomicznego punktu widzenia 

zaspokajanie potrzeb wymaga konsumpcji różnych rodzajów towarów. 

W oparciu o cechy rywalizacjiy i wykluczenia, dobra są dzielone na dobra prywatne, klubowe, wspólne 
i publiczne. Gospodarka rynkowa jest stosunkowo skuteczna w dostarczaniu dóbr prywatnych i 

klubowych, ale zawodzi w dostarczaniu dóbr publicznych i wspólnych. Jeśli chodzi o gospodarkę 
rynkową, dobra publiczne i wspólne są niedoskonałością rynku, co oznacza, że sektor prywatny nie 
dostarcza tych towarów i usług.  Dystrybucja  dóbr wspólnych i publicznych przez rynek prowadzi do 

problemu gapowiczów, który prowadzi do nadmiernej konsumpcji tych dóbr i kosztów zewnętrznych 
dla społeczeństwa. 

Aby rozwiązać wyżej wymienione niedoskonałości rynku, rząd musi interweniować. Ekonomiści 
proponują dwa sposoby:  

● Zgodnie z neoklasycznym podejściem rząd powinien zorganizować konwersję dóbr 
publicznych i wspólnych na dobra prywatne. 

● Zgodnie z keynesowskim podejściem rząd powinien sam zorganizować dystrybucję dóbr 
publicznych i wspólnych, stosując różne środki "nakazowo-kontrolne".  

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm


 

 

 

14 

 

Sposób, w jaki rządy organizują dostarczanie dóbr publicznych i wspólnych, zależy od rządowego 
podejścia do opieki społecznej. Liberalne państwo opiekuńcze priorytetowo traktuje wzrost 
gospodarczy, który umożliwia większości obywateli zapewnienie sobie dobrobytu. 
Socjaldemokratyczne państwa opiekuńcze dążą do wyeliminowania ubóstwa i dążą do promowania 
równości społecznej. System ten charakteryzuje się wysokimi wydatkami socjalnymi. Ludność kraju 
koncentruje się w powszechnym systemie ubezpieczeń, z którego dystrybuowane jest wsparcie oparte 
na zarobkach i powszechne usługi społeczne. W systemie konserwatywnym , rynek jako potencjalny 

gwarant dobrobytu jest marginalizowany, a prawa socjalne nie są uwzględniane jako elementy 
wymagane do osiągnięcia dobrobytu. Główną ideą jest to, że interwencja państwa jest minimalna z 
naciskiem  a na świadczenia pieniężne, które umożliwiają świadczenia socjalne przez rodziny. 

Kraje i stowarzyszenia krajów stosują szeroki zakres wskaźników do pomiaru wyników i skuteczności 
swoich polityk społecznych. Przykładami takich wskaźników są PKB, ślad ekologiczny i badanie OECD 
"Jak wygląda życie?" itp. Wyniki są wykorzystywane przez kraje do kształtowania ich polityki 
społecznej w celu połączenia świadczenia świadczeń publicznych i zbiorowych w sposób zwiększający 
dobrobyt ich obywateli. 
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Dobra klubowe Dobro klubowe jest wykluczalne, co oznacza, że konsument nie może korzystać z 
produktu, jeśli bezpośrednio za niego nie zapłaci oraz jest nierywalizacyjne, co 
oznacza, że konsumpcja jednej osoby nie przeszkadza w konsumpcji innej. 
 

Dobra wspólne Dobra wspólne charakteryzują się niewykluczalnością i rywalizacją.  
 

Wykluczalność Dobro jest wykluczalne, jeśli możliwe jest uniemożliwienie dostępu do niego 
osobom, które za nie nie zapłaciły. 
 

Koszt zewnętrzny Koszt zewnętrzny to koszt ponoszony przez jednostkę, firmę lub społeczność w 
wyniku transakcji gospodarczej, w którą nie są one bezpośrednio zaangażowane.. 
 

Efekt gapowicza Efekt gapowicza polega na tym, że zawodność rynku występuje wtedy, gdy ci, którzy 
korzystają z dóbr lub usług, nie płacą za nie lub płacą za mało. Jednocześnie 
niemożliwe jest wykluczenie niepłacących dostępu do tych dóbr lub korzystania z 
nich.  

 

Zawodność rynku Zawodność rynku to sytuacja ekonomiczna określona przez nieefektywną 
dystrybucję dóbr i usług na wolnym rynku.  
 

Potrzeba Potrzeba odnosi się do czegoś, co jest potrzebne do przetrwania. 
 

Dobro prywatne Dobro prywatne to dobro, o które jednostki konkurują w celu uzyskania dobra i 
usługi i jeśli konsumpcja dobra przez jedną osobę uniemożliwia konsumpcję dobra 
przez kogoś innego.  
 

Dobro publiczne Dobro publiczne to dobro, które jest zarówno niewykluczalne, jak i nierywalizacyjne. 

Oznacza to, że nie można wykluczyć jednostek z korzystania z niego, a korzystanie z 
niego przez jedną osobę nie zmniejsza dostępności dla innych lub dobro może być 
wykorzystywane jednocześnie przez więcej niż jedną osobę.  
 

Dobro rywalizacyjne Dobro jest rywalizacyjne, jeśli jego konsumpcja przez jednego konsumenta 
uniemożliwia jednoczesną konsumpcję przez innych konsumentów lub jeśli 
konsumpcja przez jedną stronę ogranicza możliwość konsumpcji przez inną stronę. 
 

Zabezpieczenie 

społeczne 

Zabezpieczenie społeczne obejmuje rządowy system wsparcia w przypadku 
choroby, wypadków przy pracy, niezdolności do pracy i bezrobocia.  
 

Dobrobyt społeczny  Dobrobyt to system zabezpieczenia różnych wolności ludzi i tworzenia lepszych 

możliwości rozwoju gospodarczego poprzez rozwój zasobów ludzkich.  
 

Tragedia dóbr Tragedia dóbr wspólnych (tragedy of the commons) to problem ekonomiczny, w 
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wspólnych 

(“Tragedy of the 
commons”) 

którym każda jednostka ma motywację do konsumpcji jakiegoś zasobu kosztem 
innych jednostek. Skutkuje to nadmierną konsumpcją, niedoinwestowaniem, a w 
końcu wyczerpaniem zasobu.  
 

Dobrobyt Dobrobyt jest rodzajem wsparcia rządowego, którego celem jest zapewnienie 
członkom społeczeństwa możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb.  

Państwo opiekuńcze Państwo opiekuńcze to państwo, które dąży do zapewnienia swoim obywatelom 
podstawowego bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez ochronę przed ryzykiem 
rynkowym związanym ze starością, bezrobociem, wypadkami i chorobami. 
 

Dobrostan W europejskiej przestrzeni kulturowej dobrostan opiera się na następujących 
wartościach: dobre zdrowie; komfortowe warunki życia; wolność osobista; 
bezpieczne warunki pracy; gwarancje w przypadku bezrobocia. Well-being to po 

prostu dobre samopoczucie. 
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ęć
W celu lepszego zrozumienia części teoretycznej kursu "Dobra publiczne i dobrobyt społeczny", 
odniesienia jej do rzeczywistości i już posiadanej wiedzy, zaleca się równolegle z czytaniem części 
teoretycznej wykonywanie opisanych poniżej ćwiczeń. Celem aktywnego uczenia się jest rozwijanie u 
uczącego się zdolności do samodzielnego myślenia i samokontroli procesu uczenia się.       

Zadaniem nauczyciela w procesie aktywnego uczenia się jest stworzenie sprzyjającego środowiska, 

które pozwoli każdemu uczącemu się osiągnąć maksymalny rozwój na miarę jego możliwości. Nie ma 
konkretnych wytycznych, jak osiągnąć samodzielne myślenie, ale istnieją pewne warunki, które 
sprzyjają samodzielnemu myśleniu. Są to: czas, tolerancyjna atmosfera, uznanie różnorodności 
pomysłów i opinii, aktywny udział, podejmowanie ryzyka, szacunek i wartości. Zadaniem nauczyciela 
jest stworzenie tych warunków w procesie uczenia się. 

Samodzielne myślenie wymaga czasu, ponieważ trzeba najpierw dowiedzieć się, co już wiadomo na 
temat nowego materiału; znaleźć słowa, by to wyrazić i sprowokować dyskusję. Bez dyskusji nie jest 
możliwe uzyskanie informacji zwrotnej, która prowadziłaby do rozwoju myśli i dalszej refleksji. W 
poniższych ćwiczeniach podano minimalny czas na dyskusję. Nauczyciel może wydłużyć czas dyskusji 
w zależności od potrzeb.  

Nie zawsze i nie wszyscy uczący się mają odwagę lub ochotę wyrazić swoje myśli. Często oczekuje się, 
że nauczyciel będzie miał "właściwą odpowiedź", nawet jeśli nie ma "właściwej odpowiedzi". 
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie tolerancyjnej, wspierającej i twórczej atmosfery dla dyskusji 

związanej z celem zadania. Oznacza to, że uczący się mają odwagę i chęć tworzenia, prezentowania i 
rozwijania swoich pomysłów i koncepcji. Aktywne uczestnictwo jest kluczowe w niezależnym 
myśleniu. Kiedy uczący się rozumieją, że ich myślenie jest dostrzegane, uczestniczą w nim bardziej 
aktywnie. Jednocześnie zadaniem nauczyciela jest wyjaśnienie uczniom, że wyrażanie swoich myśli nie 
oznacza przyzwolenia na wulgarność czy niestosowność. Nauczyciel może wykorzystać poniższe 
ćwiczenia do aktywnej nauki, jak również sam je stworzyć. Jeśli nauczyciel widzi, że w grupie nie ma 
dyskusji lub że toczy się dyskusja, która nie jest związana z tematem zadania, to powinien 

ukierunkować dyskusję grupową za pomocą konkretnych pytań. 

Uczniowie często uważają, że dyskusje muszą prowadzić do "właściwej odpowiedzi". Zadaniem 
nauczyciela jest stworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej pluralizmowi opinii i pomysłów, co jest 

podstawą niezależnego myślenia. Swobodne myślenie może być ryzykowne, ponieważ pomysły, które 
pojawiają się w dyskusji, mogą splatać się w dziwny, a nawet sprzeczny sposób. Ważne jest tu 
wyjaśnienie przez nauczyciela, że jest to naturalne. Ani nauczyciel, ani współuczestnicy nie powinni 
wygłaszać ocennych komentarzy podczas dyskusji. Utrudnia to dalszą dyskusję. Kiedy uczniowie zdają 
sobie sprawę, że ich poglądy są cenione, że nauczyciel szanuje ich zdanie, zwykle reagują z większą 
odpowiedzialnością i troską. 

Jeśli zadania związane z uczeniem się nie są przystępne dla uczącego się lub nie stanowią 
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wystarczającego wyzwania, nie doprowadzą do jego rozwoju. Jeśli z jednej strony uczenie się oferuje 
uczącemu się wyzwanie sprawdzające jego możliwości, a z drugiej strony pewność, że uczenie się jest 
przystępne, stworzone zostały warunki wstępne dla maksymalnego rozwoju uczącego się. W związku 
z tym opisane poniżej ćwiczenia powinny być wykorzystywane twórczo - dostosowane do możliwości 
uczących się. 

W ćwiczeniach pokazano, w jakich grupach mogłyby być wykonywane. Jeśli jednak nauka odbywa się 
indywidualnie, wszystkie te ćwiczenia można wykonać samodzielnie. 

  



 

 

 

20 

 

Ć
Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 1. Lista moich potrzeb 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po wprowadzeniu tematu, ale przed poznaniem 
rozdziału 1 części teoretycznej. 
 

Treść ćwiczenia: 
- Każdy uczeń sporządza listę swoich potrzeb. Lista ta może zawierać co 
najmniej 25 (lub więcej) potrzeb. Każda potrzeba jest zapisana w osobnej linijce. 

- Każdy uczeń omawia swoją listę potrzeb z co najmniej dwoma kolegami 
(dyskusja odbywa się osobno z każdym kolegą). Podczas dyskusji uczniowie są 
proszeni o uzupełnianie swojej listy. 
- Uczeń (uczniowie) może (mogą) zaprezentować swoją listę grupie. Podczas 
prezentacji inni uczestnicy mogą uzupełnić swoją listę potrzeb. 
 

Alternatywa: 

To ćwiczenie można przeprowadzić tak, że wszyscy uczący się podchodzą do 
tablicy i piszą jedną lub więcej potrzeb. Na tej liście mogą znaleźć się również 
życzenia i pragnienia. Nauczyciel nie poprawia listy. 

Cele Uczeń jest w stanie zauważyć potrzeby. 

Materiały Papier i ołówek / tablica i marker 

Czas Minimum 15 minut 

Rozmiar grupy - 

Instrukcje dla trenerów 

 

Listy potrzeb prawdopodobnie zawierają pragnienia. Początkowo nie zajmuj się 
nimi. Rozróżnieniem potrzeb i pragnień zajmiemy się w kolejnych ćwiczeniach. 
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Ć ż
ń

Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 2. Rozróżnianie potrzeb podstawowych, potrzeb społecznych i 
pragnień 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zapoznaniu się z rozdziałem 1 części 
teoretycznej. 

 

Treść ćwiczenia: 
- Uczniowie wymieniają listy potrzeb sporządzone podczas ćwiczenia 1. 
- Kolorem zaznaczają potrzeby podstawowe, potrzeby społeczne i pragnienia. 
- Lista zostanie zwrócona jej pierwotnemu autorowi, a ewentualne uzupełnienia 
zostaną wspólnie omówione. 
 

Alternatywa: 

Nauczyciel pod kierunkiem uczniów rozróżnia potrzeby podstawowe, potrzeby 
społeczne i pragnienia w liście zapisanej na tablicy. 

Cele Uczeń potrafi rozróżnić podstawowe potrzeby, potrzeby społeczne i pragnienia 

Materiały Listy potrzeb i kolorowe kredki / lista potrzeb na tablicy i kolorowe markery 

Czas Minimum 5 minut 

Rozmiar grupy - 

Instrukcje dla trenerów 

 

W razie potrzeby nauczyciel pomaga uczniom rozróżnić potrzeby i pragnienia. 
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Ć

Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 3. Dobra prywatne, dobra klubowe, dobra zbiorowe, dobra publiczne 

Przegląd Ćwiczenie wykonuje się po zapoznaniu się z rozdziałem 2 części teoretycznej. 
 

Treść ćwiczenia: 
- Każdy uczeń przegląda własną listę potrzeb / pragnień i notuje dobra 

prywatne, klubowe, zbiorowe i publiczne. Ćwiczenie to może być również 
wykonane w parach. 

- Jeśli na istniejącej liście nie ma przykładów jakiegoś dobra, to we współpracy 
z kolegą/koleżanką uaktualnia się listę. Celem jest stworzenie listy potrzeb / 

pragnień z różnymi dobrami. 
 

Alternatywa: 

Pod kierunkiem uczniów nauczyciel wskazuje na liście zapisanej na tablicy dobra 
prywatne, klubowe, wspólnotowe i publiczne. W razie potrzeby lista zostanie 

uzupełniona. 

Cele Uczeń potrafi zauważyć różne rodzaje korzyści na swojej liście potrzeb / 
pragnień. 

Materials Lista potrzeb i pragnień i długopis / lista potrzeb i pragnień na tablicy i marker 

czas Minimum 10 minut 

Rozmiar grupy - 

Instrukcje dla trenerów 

 

W razie potrzeby nauczyciel pomaga uczącym się zidentyfikować istniejące 
korzyści i uzupełnić listę korzyści. 
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Ć ą ą

Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 4. Problemy związane z konsumpcją dóbr wspólnych i publicznych 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zapoznaniu się z rozdziałem 3 części 
teoretycznej.  

 

Treść ćwiczenia: 
- Audytorium zostaje podzielone na grupy 3-4 osobowe. 

- Każda grupa otrzymuje większy papier do rysowania i kolorowe mazaki. 
- Nauczyciel daje każdej grupie jedno dobro wspólne lub publiczne. Może to być 
np. rzeka w okolicy, miejsce naturalnie piękne, publiczny park lub skwer itd. 
- Na podstawie obiektu podanego przez nauczyciela i wykorzystując wiedzę 
poznaną w rozdziale 3, uczniowie układają opowieść o problemie gapowiczów, 
nadmiernej konsumpcji, zanieczyszczeniach, szkodach wyrządzonych przez 
zanieczyszczenia i kosztach zewnętrznych. 
- Opowiadanie zostaje przedstawione w formie obrazu, komiksu, schematu itp. 

- Zostanie zorganizowana wystawa. Widzowie wyjaśniają sytuacje 
przedstawione na obrazku. W razie potrzeby autorzy obrazka udzielają 
wyjaśnień. 

Cele Uczeń potrafi powiązać problemy związane z konsumpcją dóbr wspólnych i 
publicznych. 

Materiały Większy papier i kolorowe markery 

Czas Minimum 25 minut 

Rozmiar grupy 3 - 4 uczniów 

Instrukcje dla trenerów 

 

Przed przeprowadzeniem badania nauczyciel znajduje faktycznie występujące 
na danym terenie dobra wspólne lub publiczne, z których można np. korzystać. 
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Ć ą ś ń

Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 5. Sporządzenie listy świadczeń społecznych realizowanych w moim 
kraju 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest przed nauką rozdziału 5 części teoretycznej.  
 

Treść ćwiczenia: 
- Audytorium zostaje podzielone na grupy 2-3 osobowe. 

- Grupy uczące się układają listę usług pomocy społecznej świadczonych przez 
ich kraj. 

- Przy nazwie usługi wpisują dobra wspólne i publiczne oraz "naszą potrzebę, 
która zostanie zaspokojona". 

- Jedna grupa przedstawia swoją listę. Inne grupy mogą pomóc w uzupełnieniu 
tej listy. W ten sposób powstaje dokładna lista usług pomocy społecznej. 
 

Alternatywa: 

- Wszyscy uczący się podchodzą do tablicy i wspólnie piszą listę usług pomocy 
społecznej z dobrami i potrzebami. 
- Uczniowie wymieniają usługi pomocy społecznej wraz z dobrami i potrzebami, 
a nauczyciel zapisuje je na tablicy. 

Cele Uczeń zna usługi pomocy społecznej i potrafi je powiązać z dobrami i 
potrzebami. 

Materiały Papier i ołówek / tablica i marker 

Czas Minimum 10 minut 

Rozmiar grupy 2-3 uczniów 

Instrukcje dla trenerów 

 

W razie potrzeby nauczyciel pomaga w tworzeniu listy pytaniami 

naprowadzającymi. 
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Ć ż ę
Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 6. W jakim systemie społeczno-politycznym żyję? 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zapoznaniu się z rozdziałem 5 części 
teoretycznej. 

 

Treść ćwiczenia: 
- Patrząc na listę usług pomocy społecznej w ćwiczeniu 5 i wykorzystując wiedzę 
o polityce uczących się, przedyskutujcie wspólnie, w jakim systemie społeczno-

politycznym żyje uczący się: w liberalnym, socjaldemokratycznym czy 
konserwatywnym. 

- Jak wyglądałaby polityka społeczna w różnych systemach? 

Cele Uczeń potrafi odnieść dostarczanie dóbr wspólnych i publicznych do polityki 
społecznej. 

Materiał Uczeń potrafi odnieść dostarczanie dóbr wspólnych i publicznych do polityki 
społecznej. 

Czas Minimum 20 minut 

Rozmiar grupy - 

Instrukcje dla trenerów 

 

Nauczyciel przygotowuje różne koalicje rządowe na podstawie istniejących w 
kraju partii i w razie potrzeby pomaga ożywić dyskusję pytaniami 
naprowadzającymi. 
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Ć ś ę
ą

Nazwa ćwiczenia Ćwiczenie 7. Zobacz materiały OECD "Jak wygląda życie? 2020". Jakimi 
rekomendacjami podzieliłbyś się z rządem swojego kraju? 

Przegląd Ćwiczenie wykonywane jest po zapoznaniu się z rozdziałem 6 części 
teoretycznej. 

 

Treść ćwiczenia: 
- Audytorium zostaje podzielone na grupy 2-3 osobowe. 

- Uczniowie zapoznają się z badaniem OECD "Jak wygląda życie? 2020" wideo 
lub slajdy oraz wyniki dotyczące danego kraju. 
- Na podstawie tych materiałów grupa sporządzi listę zaleceń, które państwo 
mogłoby wprowadzić, aby zwiększyć dobrobyt swojej populacji. 
- Wybierany jest moderator i sekretarz prezentacji pracy grupowej. Zadaniem 

moderatora jest prowadzenie dyskusji, a zadaniem sekretarza jest zapisanie 

pakietu rekomendacji na tablicy. 

- Następuje prezentacja pracy grupowej i dyskusja, podczas której formułowany 
jest pakiet rekomendacji. 

Cele Uczeń zna rolę państwa w dostarczaniu dóbr wspólnych i publicznych. 

Materiały Ze strony internetowej OECD "Jak wygląda życie? 2020 "ogólne wyniki na 
slajdach lub wideo oraz wyniki dla poszczególnych krajów. 

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm  

Czas Minimum 30 minut 

Rozmiar grupy 2 – 3 uczniów 

Instrukcje dla trenerów 

 

Nauczyciel w miarę potrzeb wspiera pracę ucznia. 

  

 

  

http://www.oecd.org/statistics/how-s-life-23089679.htm
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ę 

Test dotyczący dóbr publicznych i dobrobytu społecznego jest interaktywnym materiałem 
dydaktycznym, który wspiera badania nad dobrobytem społecznym prowadzone w ramach projektu 
"Fresh-up Economics Towards Economic Literacy in Europe". 

Projekt "Fresh-up Economics" ma na celu włączenie zagadnień społeczno-ekonomicznych do edukacji 

dorosłych poprzez dostarczenie edukatorom informacji i materiałów dydaktycznych w celu 
zwiększenia ich kompetencji i promowania nauki zagadnień społeczno-ekonomicznych. 

Sprawdź swoją wiedzę na temat dóbr publicznych i dobrobytu społecznego. Test zawiera 10 pytań z 
odpowiedziami wielokrotnego wyboru oraz 10 studiów przypadków z objaśnieniami. 

Za treść testu odpowiada wyłącznie Peipsi Center for Transboundary Cooperation i w żaden sposób 
nie może być ona traktowana jako odzwierciedlenie poglądów programu, krajów uczestniczących w 
programie lub Unii Europejskiej.  

Projekt #TheFreshUpEconomics został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Jego treść i materiały odzwierciedlają jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji. Numer projektu: 2019-1-DE02-KA204-

006534.  

 

 

Pytania 
 

1. Pytanie 

W jakiej kolejności należy zaspokajać potrzeby i pragnienia, aby zwiększyć dobrobyt człowieka? 

 

Warianty odpowiedzi: 

• Potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa i pragnienia, 
•  Pragnienia, potrzeby fizjologiczne i potrzeba bezpieczeństwa, 
• Pragnienia, potrzeby bezpieczeństwa i potrzeby fizjologiczne. 

 

Wyjaśnienie 

Dobrobyt można osiągnąć poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i / lub wyeliminowanie zbędnych 
pragnień ludzi. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa, dobrostan człowieka opiera się na zaspokojeniu 
potrzeb fizjologicznych (jedzenie, woda, powietrze, sen itp.) oraz potrzeb bezpieczeństwa 
(bezpieczeństwo fizyczne i finansowe, pewność pracy, zdrowie). Te dwie grupy potrzeb nazywane są 
również potrzebami podstawowymi. Kiedy potrzeby podstawowe są zaspokojone, człowiek dąży do 
realizacji swoich potrzeb społecznych. Wszyscy szukamy więzi społecznych z przyjaciółmi i rodziną oraz 
chcemy, aby inni nas szanowali. W ten sposób staramy się zwiększyć swoją samoocenę i pewność 
siebie. Samorealizacja to urzeczywistnienie swojego pełnego potencjału. Jest to najwyższy poziom 
hierarchii, do którego dążymy. 

Potrzeby i pragnienia są często mylone z synonimami, więc używa się ich zamiennie. W rzeczywistości 
potrzeba odnosi się do czegoś, co jest potrzebne do przetrwania, a pragnienia dotyczą rzeczy i zjawisk, 
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których ludzie pożądają w życiu. Przetrwanie osoby nie jest zagrożone, jeśli nie jest ona w stanie 
spełnić swoich pragnień, szczególnie biorąc pod uwagę, że pragnienia są nieskończone, ponieważ 
nigdy nie jesteśmy w pełni zaspokojeni.  

Fot. 

 
  

Hierarchia potrzeb Maslowa.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-

of-needs  

 

 

2. Pytanie 

 

Celem państwa jest zwiększenie dobrobytu społecznego obywateli. Jeśli państwo chce osiągnąć ten 
cel, to dystrybucję jakiego rodzaju dóbr powinno zorganizować? 

 

Warianty odpowiedzi: 

• Dobra prywatne i klubowe  

• Dobra publiczne i wspólne 

• Dobra wspólne i prywatne 

 

Wyjaśnienie 

Większość dóbr, o których ludzie zazwyczaj myślą, to dobra prywatne (rywalizujące i wykluczające 
się). Dobra prywatne to np. telefony komórkowe, ubrania, samochody, lodówki, zegarki, dobra 
konsumpcyjne, a także prywatne usługi, np. fryzjerskie, kosmetyczne itp. Dystrybucja dóbr prywatnych 

odbywa się na rynku, w wyniku podaży i popytu. 

Dobrami klubowymi (wykluczalnymi, nierywalizacyjnymi) są np. Wi-Fi, Internet, telewizja satelitarna, 

prywatne parki, prywatne drogi itp. 

Dobrem wspólnym (niewykluczalnym, rywalizującym) jest np. dzikie łowienie ryb. Jeśli jedna osoba 
złowi ryby z publicznego jeziora, nie da się zabronić innym łowienia w tym samym miejscu; im więcej 
jedna osoba złowi, tym mniejsze szanse innych na złowienie ryby. 

Dobrem publicznym (niewykluczalnym, nierywalizacyjnym) jest np. obrona narodowa. Nie jest 

możliwe, aby przed atakami wojskowymi chronić tylko tych ludzi, którzy zapłacili za obronę narodową. 
Jednocześnie dodanie jednej chronionej osoby nie osłabia ochrony innych.  

https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
https://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-theories-maslows-hierarchy-of-needs
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Dobra publiczne i wspólne są niedoskonałością rynku. Oznacza to, że rynek nie może dystrybuować 
tych dóbr i potrzebna jest interwencja publiczna. To, jak rządy organizują dystrybucję dóbr publicznych 
i wspólnych, zależy od podejścia polityki rządu do dobrobytu społecznego. 

 

3. Pytanie 

 

Wymień cel pomocy społecznej. 
 

Warianty odpowiedzi: 

• Zapewnienie wsparcia w przypadku choroby, wypadku przy pracy, niezdolności do pracy i 
bezrobocia, 

• Zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb w zakresie dóbr publicznych i wspólnych, 

• Zapewnienie świadczenia usług kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. 
 

Wyjaśnienie 

Pomoc społeczna to rodzaj wsparcia rządowego mającego na celu zapewnienie członkom 
społeczeństwa możliwości zaspokojenia ich podstawowych potrzeb. Często opieka społeczna jest 
używana jako synonim zabezpieczenia społecznego, ale w rzeczywistości zabezpieczenie społeczne 
obejmuje rządowy system wsparcia tylko w przypadku choroby, wypadku przy pracy, niezdolności do 
pracy i bezrobocia. Instrumentami związanymi z opieką społeczną mogą być zarówno zasiłki, jak i 
usługi. Państwo, które bierze odpowiedzialność za opiekę społeczną, nazywane jest państwem 
opiekuńczym. 
 

 

4. Pytanie 

 

W celu zwiększenia dobrobytu społecznego liberalne państwo opiekuńcze stawia na pierwszym 

miejscu wzrost gospodarczy, który pozwala obywatelom pracować i tworzyć własny dobrobyt. Które z 
tych państw kieruje się ideami liberalnymi? 

 

Warianty odpowiedzi: 

• Szwajcaria 

• Holandia 

• Francja 

 

Wyjaśnienie 

Celem systemu liberalnego jest stworzenie sytuacji, w której każdy, kto może być przedsiębiorcą lub 
wykonywać pracę zarobkową, robiłby to i zapewniał sobie dobrobyt. Świadczenia socjalne istnieją, ale 
w większości przypadków pokrywają one jedynie potrzeby klasy robotniczej o niskich dochodach. W 

liberalnym państwie opiekuńczym zarówno ubóstwo, jak i rozwarstwienie społeczne są wysokie. 
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5. Pytanie 

 

System, który dąży do zwiększenia dobrobytu społecznego poprzez likwidację ubóstwa i promowanie 
równości społecznej nazywa się: 
 

Warianty odpowiedzi: 

• Korporacyjno-konserwatywny system opieki społecznej, 
• Socjalno-demokratyczny system opieki społecznej, 
• Liberalny system opieki społecznej. 

 

Wyjaśnienie 

Celem socjaldemokratycznego systemu opieki społecznej jest zrównanie społeczeństwa. W ujęciu 
politycznym system ten uderza uniwersalnością podejścia do dobrobytu. System ten charakteryzuje 
się wysokimi wydatkami socjalnymi, dekomodyfikacją praw socjalnych oraz rozwarstwieniem 
społecznym. Państwo zajmuje się również opieką nad dziećmi, osobami starszymi i bezradnymi. W ten 
sposób wszyscy mieszkańcy kraju są połączeni w jeden uniwersalny system ubezpieczeniowy, z 
którego każdy otrzymuje wsparcie oparte na zarobkach i w którym każdy ma takie same prawa bez 
względu na status czy płeć. Taki system tworzy wśród obywateli solidarność z państwem, bo skoro 
wszyscy w jakimś stopniu zależą od państwa, to czują się też zobowiązani do płacenia podatków na 
utrzymanie systemu. 

 

 

6. Pytanie 

 

Jaka instytucja jest głównym dostawcą usług opiekuńczych w systemie korporacyjno-

konserwatywnym?  

 

Warianty odpowiedzi: 

• Rodzina 

• Kościół 
• Rząd  

 

Wyjaśnienie 

W systemie korporacyjno-konserwatywnym rola gospodarki rynkowej nie jest postrzegana jako 

potencjalny gwarant dobrobytu, podobnie jak gwarancja praw społecznych nie jest konieczna do 
osiągnięcia dobrobytu. Dominuje utrzymywanie różnic w statusie, prawa są powiązane z klasą i 
statusem, a redystrybucyjny efekt państwa nie jest uważany za istotny. Za ważne uznaje się 
zachowanie tradycyjnych wartości rodzinnych i wpływ kościoła. Tym samym głównym dostarczycielem 
opieki jest rodzina. Interwencja państwa polega na dystrybucji wsparcia finansowego dla rodzin, które 

muszą zapewnić funkcjonowanie opieki społecznej. Ubezpieczenie społeczne wyklucza bezrobotne 
kobiety, ale matki mają świadczenia rodzinne. Przedszkola i inne placówki opiekuńcze są na ogół słabo 
rozwinięte. Rola prywatnych świadczeń ubezpieczeniowych jest znikoma. 
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7. Pytanie 

 

W gospodarce rynkowej dobra publiczne i wspólne są wytwarzane w mniejszym stopniu niż chce tego 
społeczeństwo. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? 

 

Warianty odpowiedzi: 

• Konsumenci nie są gotowi do zakupu tych świadczeń 

• Efekt "gapowicza” 

• Przedsiębiorstwa nie mogą produkować tych dóbr 

 

Wyjaśnienie 

Przyczyną niższej produkcji dóbr publicznych i wspólnych jest fakt, że ich konsumpcji towarzyszy tzw. 
efekt "gapowicza". Jest to rodzaj zawodności rynku, który występuje wtedy, gdy osoby korzystające z 
dóbr lub usług nie płacą za nie lub płacą za mało. Jednocześnie niemożliwe jest wykluczenie osób 
niepłacących z dostępu do tych dóbr lub korzystania z nich. Tym samym dobra publiczne i wspólne 

mogą być niedostatecznie wytwarzane, nadmiernie wykorzystywane lub ulegać degradacji.  

Ponadto, jeśli koszt krańcowy obsługi jednego klienta więcej jest zasadniczo zerowy, to społecznie 
optymalne jest oferowanie produktu po cenie zerowej. W związku z tym produkcja dóbr publicznych 
nie jest modelem biznesowym, dlatego rynki prywatne nie mają bodźca do ich dostarczania. 
 

 

8. Pytanie 

 

Jak należy rozwiązać problem "gapowiczów " według neoklasycznej teorii ekonomii? 

 

Warianty odpowiedzi 

• Dobra publiczne i wspólne powinny zostać przekształcone w dobra prywatne, 
• Rząd powinien sam organizować dystrybucję dóbr publicznych i wspólnych, 
• Rynek dystrybuuje dobra publiczne bez interwencji rządu. 

 

Wyjaśnienie 

Ekonomiści proponują dwa sposoby rozwiązania problemu gapowiczów i problemu kosztów 

zewnętrznych:  
• Zgodnie z podejściem neoklasycznym rząd powinien zorganizować zamianę dóbr publicznych 

i wspólnych na dobra prywatne. 

• Zgodnie z podejściem keynesowskim rząd powinien sam zorganizować dystrybucję dóbr 

publicznych i wspólnych, stosując różne środki "nakazowo-kontrolne". 

Decyzja, w jaki sposób rząd powinien interweniować w dostarczanie dóbr publicznych i wspólnych, 
powinna być oparta na analizie, czy korzyści z konsumpcji tych dóbr przewyższają koszty, jakie 

społeczeństwo ponosi z tytułu opodatkowania. Jednak taka analiza nie zawsze jest przeprowadzana, 
lecz jest kwestią decyzji politycznej. 
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9. Pytanie 

 

Co wyjaśnia wyrażenie "tragedia dóbr wspólnych" (tragedy of the commons)? 

 

Warianty odpowiedzi 

• Nadkonsumpcja dóbr publicznych i wspólnych 

• Nadkonsumpcja dóbr prywatnych 

• Nadkonsumpcja dóbr klubowych 

 

Wyjaśnienie 

Ponieważ dobra publiczne i wspólne nie mają podaży w sensie rynkowym, ich cena nie kształtuje się 
na rynku. W społeczeństwie istnieje popyt na te dobra, w wyniku czego można ocenić ich wartość. Im 
wyższa jest wartość tych dóbr w społeczeństwie, tym większy jest popyt i większa presja na 
konsumpcję tych dóbr, co ostatecznie prowadzi do nadmiernej konsumpcji dóbr publicznych i 

ogólnospołecznych. Sytuacja taka została wyjaśniona przez G. Hardina (1968) jako "tragedia dóbr 
wspólnych" (tragedy of the commons). Jest to problem ekonomiczny, w którym każdy ma motywację 
do konsumpcji danego zasobu kosztem innych ludzi. Skutkuje to nadmierną konsumpcją, 
niedoinwestowaniem i ostatecznym wyczerpaniem zasobu. 

 

 

10. Pytanie 

 

Kraje używają produktu krajowego brutto (PKB) do pomiaru dobrobytu. Co mierzy PKB? 

 

Warianty odpowiedzi 

• Suma cen korzyści ekonomicznych wytworzonych w jednym regionie w ciągu roku, 
• Suma cen korzyści ekonomicznych wytworzonych przez jeden naród w ciągu roku, 
• Suma cen korzyści ekonomicznych wytworzonych w jednym kraju w ciągu roku. 

 

Objaśnienia 

Produkt krajowy brutto (PKB) to suma cen całkowitej produkcji dóbr i usług ekonomicznych (dalej 
także dóbr ekonomicznych) wytworzonych w jednym kraju w ciągu roku. Do dóbr ekonomicznych 
zaliczamy np. chleb, samochód, dom, komputer, paliwo, ale także różne usługi np. usługi kosmetyczne 

itp. Dla ludności danego kraju wzrost PKB oznacza lepszy dostęp ludzi do dóbr i usług ekonomicznych 
oraz możliwość poprawy poziomu życia. Mimo powszechnego stosowania PKB nie jest odpowiednim 
wskaźnikiem do pomiaru dobrobytu. 
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ą ń
Ogólnie rzecz biorąc kooperacja może być rozumiana jako wspólna produkcja (działalność) lub 

konsumpcja dokonywana przez grupę ludzi dla ich obopólnych korzyści. Jest to przeciwieństwo 
konkurencji, która opiera się na indywidualnym dążeniu do celu. W ekonomii koncepcje współpracy i 
konkurencji mogą być omawiane na różne sposoby. Kompleksowe podejście do tego problemu 
przynosi handel międzynarodowy. Handel międzynarodowy obejmuje procesy kupna, sprzedaży lub 
wymiany towarów i usług poza granicami państwowymi.  

Handel jest wszechczasową podstawą tworzenia relacji gospodarczych. Kluczowa teoria 
ekonomii handlu wyjaśnia, że handel zapewnia wzrost dobrobytu, a kraje zaangażowane w handel 
międzynarodowy mogą znacznie zyskać na współpracy. Swobodny przepływ i wymiana towarów była 
jedną z głównych przyczyn powstania Unii Europejskiej. Obecnie UE przeszła drogę od unii celnej do 
jednolitego rynku i strefy euro składającej się z dziewiętnastu krajów. Również integracja europejska 
zwiększyła europejską gospodarkę, która z członkostwem dwudziestu siedmiu krajów obejmuje prawie 
cały kontynent. Idea rynku wewnętrznego opiera się na zasadzie, że uczestnicy rynku powinni 
funkcjonować z możliwie największym stopniem swobody gospodarczej nieograniczani przez żadne 
(krajowe) bariery konkurencji. Jednolity rynek ustanawia UE jako pojedynczy podmiot gospodarczy, 
którego główną kompetencją zewnętrzną są międzynarodowe umowy handlowe. Celem polityki 
konkurencji UE jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku. Zasadniczo 
zapewnia to przedsiębiorstwom możliwość konkurowania na równych warunkach na wszystkich 
rynkach państw członkowskich. 
 

Tabela 1. Badanie efektów ekonomicznych konkurencji i współpracy  
 Konkurencja Współpraca 

Handel wewnątrz UE 

 

Jaki jest bilans handlowy 
(eksport-import) dla dowolnego 
kraju w Europie? Czy kraj zyskuje 
czy traci ekonomicznie? 

Jak zmienił się jego handel w 
ciągu ostatnich 3-5 lat? 

Eksport i import w UE:  
wpływ na zatrudnienie i 
dochody 

Handel poza UE 

 

Eksport UE na świat: wpływ na 
zatrudnienie i dochody  

Jak członkostwo w UE pomaga w 
rozwoju handlu w jakimkolwiek 
kraju? Czy kraj zyskuje czy traci 
ekonomicznie? 

Jak zmienił się jego handel w 
ciągu ostatnich 3-5 lat? 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rosnący wzrost eksportu na świecie oraz stały wzrost wymiany handlowej w stosunku do 
wielkości światowej gospodarki świadczą o tym, że handel nabiera coraz większego znaczenia. Po II-
giej wojnie światowej wzrost handlu międzynarodowego stymulowany był stałym zmniejszaniem się 
barier handlowych. Istnieją argumenty przemawiające za polityką wolnego handlu, a także argumenty 
przemawiające za różnymi rodzajami polityk protekcjonistycznych. Jednak ricardiański model handlu 
międzynarodowego wprowadza zasadę przewagi komparatywnej, która pomaga zrozumieć zalety 
handlu międzynarodowego. Model ten wyjaśnia na przykład, w jaki sposób mniej produktywne narody 
mogą czerpać korzyści z wolnego handlu ze swoimi bardziej produktywnymi sąsiadami.  

Badanie międzynarodowych przepływów handlowych pomaga odkryć efekty współpracy 
gospodarczej i konkurencji. Eurostat dostarcza dane i interaktywną wizualizację danych w zakresie 
handlu towarami i wpływu handlu na zatrudnienie i dochody w UE. Istnieją różne sposoby 
przeprowadzania analizy handlu. Przede wszystkim należy zacząć od ogólnego opisu, a następnie 
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przejść do szczegółów. Następnie należy porównać obecną sytuację z przeszłością, aby dowiedzieć się, 
czy wzrost handlu sprzyja konkurencji i współpracy gospodarczej. W tabeli 1 przedstawiono kilka 
sugestii, jak przeprowadzać analizę handlu na potrzeby badania konkurencji i współpracy w UE. 

Ten scenariusz lekcji daje studentom możliwość poznania cech handlowych ich krajów. Mogą 
zrozumieć, w jaki sposób ludzie z różnych państw korzystają z eksportu swojego kraju i jak ważne jest 
utrzymanie otwartości gospodarczej. Uczniowie mogą wreszcie dowiedzieć się, jak handel promuje 
współpracę gospodarczą i konkurencję w gospodarce europejskiej.   
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Mówiąc ogólnie współpracę można rozumieć jako wspólną produkcję (działalność) lub 
konsumpcję realizowaną przez grupę ludzi dla ich wspólnych korzyści.1 Jest to przeciwieństwo 
konkurencji, która opiera się na indywidualnym dążeniu do celu. Niektórzy ludzie postrzegają 
konkurencję jako moralnie podejrzaną w porównaniu do cnotliwej współpracy. Jednak jak mówi 
Timothy Taylor: „..konkurencja i współpraca nie są kompletnymi przeciwieństwami.(…) Konkurencja 
odnosi się do sytuacji, w której ludzie lub organizacje (takie jak firmy) wykorzystują swoje wysiłki i 
talenty do określonego celu, a uzyskują wyniki oparte zasadniczo na ich indywidualnej efektywności. 
(…) Współpraca odnosi się do sytuacji, w której uczestnicy dążą do wspólnych korzyści ze współpracy.” 
Konkurencja i współpraca prowadzone w sposób nieetyczny lub nielegalny będą zawsze złe, na przykład 
gdy przestępcy współpracują lub sportowcy rywalizują w nieuczciwy sposób. Natomiast gdy 
konsumenci szukają najlepszej oferty, a firmy wyższych zysków, tylko konkurencja może zapewnić 
optymalne rozwiązania.2 Tylko dzięki współpracy uczestnicy rynku mogą uzyskać jak najwięcej z 
wymiany, ponieważ współczesny rynek stał się siecią wzajemnie korzystnych współzależności.3 Dlatego 
rynki są mieszanką równoczesnej konkurencji i współpracy, które są korzystne dla rozwoju społecznego. 

W ekonomii pojęcia współpracy i konkurencji można tłumaczyć na różne sposoby. W zależności 
od punktu odniesienia można mówić o współpracy i konkurencji między obywatelami, firmami, 
miastami, regionami, narodami czy państwami. Na poziomie krajowym koncepcje współpracy i 
konkurencji mogą być analizowane wewnętrznie (w Europie) lub zewnętrznie (relacja między Europą a 
resztą świata). Choć może wydawać się to skomplikowane, istnieje jedno rozwiązanie, które pozwala 
analizować oba pojęcia łącznie. Jest to handel międzynarodowy. Analiza handlu międzynarodowego 
pomaga zbadać procesy współpracy gospodarczej i konkurencji między krajami, ponieważ stanowią 
one jednocześnie różne aspekty wymiany gospodarczej. Handel międzynarodowy polega na 
kupowaniu, sprzedawaniu lub wymianie towarów i usług ponad granicami państwowymi. Dodatkową 
formą handlu międzynarodowego są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), takie jak np. przejęcie 
kontroli właścicielskiej nad firmą w innym kraju.  

Handel od zawsze stanowił podstawę kształtowania stosunków gospodarczych. Kluczowa 
teoria ekonomii handlu (Ricardiański model przewagi absolutnej i komparatywnej) wyjaśnia, że handel 
zapewnia wzrost dobrobytu, a kraje zaangażowane w handel międzynarodowy mogą znacznie zyskać 
na współpracy. Zgodnie z tą klasyczną teorią handlu kraje mogą budować swoje bogactwo poprzez 
handel w długim okresie. Bogactwo można zwiększyć, jeśli kraj ma dodatni bilans handlowy, a więc 
wtedy gdy eksport kraju jest większy niż import (kraj sprzedaje więcej towarów i usług obcokrajowcom 
niż kupuje od obcokrajowców). Natomiast współczesna teoria handlu koncentruje się na zyskach z 
handlu osiąganych dzięki specjalizacji w produkcji, niższym cenom i dostępowi do rynku. Wtedy 
kluczowym źródłem korzyści jest fakt, że poprzez wymianę innowacji i wiedzy handel umożliwia wzrost 
produktywności, która jest podstawowym źródłem wzrostu gospodarczego. 

Rosnący wzrost eksportu na świecie oraz stały wzrost udziału wymiany handlowej w 

 
1 Rutherford, D. (2007), Economics: The Key Concepts, New York: Routledge, str.34 
2 Taylor T., The Blurry Line Between Competition and Cooperation, Dostępne na: 

https://www.econlib.org/library/Columns/y2015/Taylorcompetition.html 
3 Horwitz S., Economics as the Study of Peaceful Human Cooperation and Progress, Speech, Dostępne na: 

https://www.econlib.org/economics-as-the-study-of-peaceful-human-cooperation-and-progress/ 
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gospodarce światowej świadczą o tym, że znaczenie handlu stale rośnie. Wzrost handlu 
międzynarodowego stymulowany był stałym zmniejszaniem się barier handlowych po II wojnie 
światowej. Ricardiański model handlu międzynarodowego wprowadza zasadę przewagi 
komparatywnej, która pomaga zrozumieć źródła korzyści z handlu międzynarodowego. Model ten 
wyjaśnia na przykład, w jaki sposób mniej produktywne narody mogą czerpać korzyści z wolnego 
handlu ze swoimi bardziej produktywnymi sąsiadami.4 

Adam Smith w swojej książce Bogactwo narodów (1776 r.) udowadniał, że prawdziwe 
bogactwo kraju tworzą dobra i usługi dostępne dla jego obywateli. Smith rozwinął teorię absolutnej 
przewagi, która głosi, że różne kraje mogą wytwarzać pewne towary wydajniej niż inne, a zatem 
globalną wydajność można zwiększyć poprzez wolny handel. Smith argumentował, że gdyby handel był 
nieograniczony, każdy kraj specjalizowałby się w tych produktach, które dawałyby mu przewagę 
konkurencyjną, która byłaby albo naturalna, albo nabyta. Taki kraj mógłby wówczas wykorzystać swoją 
nadwyżkę wyspecjalizowanej produkcji do zakupu większej ilości towarów importowanych, gromadząc 
ich więcej niż mógłby sam wyprodukować.5 W 1817 roku David Ricardo rozszerzył teorię przewagi 
absolutnej Adama Smitha o teorię przewagi komparatywnej. Argumentował, że bez względu na 
absolutną przewagę nadal może istnieć globalna efektywność handlu, jeśli dany kraj będzie 
specjalizował się w tych produktach, które może wytwarzać wydajniej niż inne. 

Ricardiański model handlu był prawdziwym przełomem. Do tej pory zasoby światowe uważano 
za ograniczone i niezmienne. W rezultacie zysk gospodarczy jednego kraju miał być osiągnięty kosztem 
drugiego. Ta sytuacja nazywana jest grą o sumie zerowej. Jednak David Ricardo udowodnił, że handel 
międzynarodowy jest grą o sumie dodatniej (sytuacja wygrana-wygrana). Każdy kraj może eksportować 
towary, w których ma największą względną produktywność, a w zamian otrzymywać towary, które w 
kraju są droższe w produkcji. Ponadto eksport poszczególnej branży może zwiększyć jej produktywność 
w wyniku uczenia się przez działanie, ekonomię skali lub inne czynniki.6 Dlatego przewaga 
komparatywna ma charakter dynamiczny i może ewoluować wraz z rozwojem gospodarczym kraju. W 
efekcie oznacza to, że względne przewagi państw zmieniają się w czasie z powodu rozprzestrzeniania 
się wiedzy, transferu technologii lub akumulacji czynników produkcji. 

Pomimo że z czasem pojawiły się kolejne teorie handlu, teoria przewag komparatywnych jest 
nadal aktualna jako proste wyjaśnienie wyników handlu międzynarodowego danego kraju.7 Tzw. nowa 
teoria handlu dodała do teorii handlu założenia dotyczące ekonomii skali, zróżnicowania produktów i 
konkurencji niedoskonałej. Krótko mówiąc, poprzez rosnące zyski osiągane z dużej skali produkcji, 
towary handlowe zyskują na dużej produkcji, co ułatwia ich sprzedaż za granicę po konkurencyjnych 
cenach.8 Teoria grawitacji dodaje również kontekst przestrzenny wskazując, że położenie geograficzne 
wpływa na wielkość handlu, a czynnik odległości ogranicza handel. Niemniej jednak to, ile kraje zyskują, 
zależy głównie od charakteru przewagi komparatywnej, która jest związana z produktywnością na 
poziomie sektora - branży. Kraje produkują i eksportują szeroką gamę towarów, które różnią się 
znacznie pod względem cech i jakości. Dlatego jeśli jakiś kraj odnosi sukcesy i osiąga wysokie wyniki w 
eksporcie niektórych z tych towarów, to najprawdopodobniej wynika to z jego przewagi 
komparatywnej w ich produkcji. 

 
4 International Economics - Theory and Policy, str.53, Dostępne na: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/international-economics-theory-and-policy 
5 Daniels J.D., Radebaugh L.H., (1994), International business Environments and Operations, 7th edition, 

Addison-Wesley Publishing Company, str.170-171 
6   Appleyard D., Field A., (2014), International Economics, 8th edition , McGraw-Hill/Irwin, str.58 
7   Fernandez-Nunez T., Marquez M.A., (2014), The dynamics of trade composition: Do trade-type 

interdependencies matter?, The Journal of International Trade & Economic Development, Taylor & Francis 

Journals, vol. 23(5), strony 710-734, str.3 
8 Rutherford D., (2007)… str.209 
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ń
Poniższy przykład pokazuje, jak działa teoria przewagi komparatywnej w fikcyjnej sytuacji 

handlu międzynarodowego. Załóżmy, że Czechy i Polska produkują obecnie piwo i jabłka. Obywatele 
konsumują własne produkty krajowe. W Polsce do wyprodukowania 1 butelki piwa lub 2 kg jabłek 
potrzeba 1 godziny pracy. W Czechach do wyprodukowania 4 butelek piwa lub 3 kg jabłek potrzeba 1 
godziny pracy. Tabela pokazuje wydajność każdego narodu w produkcji piwa i jabłek (wydajność pracy). 

 

Tabela 1. Wydajność produkcji piwa i jabłek w Czechach i Polsce. 
 Piwo Jabłka 

Czechy 4 3 

Polska 1 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyraźnie widać, że produktywność pracowników w Czechach jest wyższa niż robotników 
polskich, gdyż w ciągu 1 godziny są w stanie wyprodukować więcej piwa i więcej jabłek (Tab. 1). Można 
powiedzieć, że w Czechach 1 butelka piwa jest tańsza, bo kosztuje 0,25 roboczogodziny w porównaniu 
do Polski, gdzie 1 butelka piwa kosztuje 1 roboczogodzinę. Podobnie 1 kg jabłek jest tańszy w Czechach 
przy cenie 0,33 roboczogodziny niż w Polsce, gdzie koszt to 0,5 roboczogodziny. 

Jest więc oczywiste, że Czechy mają absolutną przewagę w produkcji piwa i jabłek (Tab.2). Oba 
te produkty są po prostu tańsze w produkcji w Czechach niż w Polsce (przy założeniu równych kosztów 
pracy). W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy Czesi zdecydują się na produkcję obu produktów w kraju, 
czy też nadal mogliby osiągnąć pewne korzyści ze specjalizacji i handlu. 
 

Tabela 2. Koszt produkcji (w roboczogodzinach) jednej butelki piwa i jednego kilograma jabłek w 
Czechach i Polsce.  

 Piwo Jabłka 

Czechy 0,25 0,33 

Polska 1 0,5 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 3. Maksymalna produkcja piwa lub jabłek w Czechach i Polsce w ramach specjalizacji. 
 Wydajność produkcji Dostępna 

liczba godzin 

Maksymalna produkcja 

 Piwo Jabłka Piwo Jabłka 

Czechy 4 3 8 32 24 

Polska 1 2 10 10 20 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Załóżmy, że Czechy mają 8 godzin zasobu pracy, a Polska 10 godzin pracy. Dzięki posiadanym 
zasobom Czechy i Polska mogą osiągnąć różne maksymalne wyniki produkcyjne (tab. 3). 

Wyniki wszystkich możliwych wyników produkcyjnych przedstawiono na wykresie (rys.1). 
Chociaż Czechy mają mniej zasobów (8 roboczogodzin) niż Polska (10 roboczogodzin), Czechy są w 
stanie wyprodukować więcej piwa czy jabłek niż Polska. Dzieje się tak, ponieważ Czechy mają wyższą 
produktywność (absolutna przewaga). 
 

Rysunek 1. Dostępne kombinacje produkcji piwa i jabłek w Czechach i Polsce.  
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Źródło: Opracowanie własne 

 

Załóżmy, że początkowo oba kraje produkowały pewną ilość każdego produktu. Czechy 
produkowały 20 butelek piwa i 9 kg jabłek. Polska produkowała 5 butelek piwa i 10 kg jabłek. Całkowita 
produkcja wyniosła 25 butelek piwa i 19 kg jabłek. (Tab.3) Teraz każdy kraj decyduje się na specjalizację 
w produkcji tylko jednego produktu. Patrząc na koszty produkcji widać wyraźnie, że w Czechach piwo 
jest relatywnie tańsze w produkcji niż jabłka. To przewaga komparatywna Czech. Inaczej sytuacja 
wygląda w Polsce, gdzie produkcja jabłek jest relatywnie tańsza niż piwa (Tab.2). Jest to więc przewaga 
komparatywna Polski. Dlatego wydaje się oczywiste, że Czechy zdecydują się na produkcję piwa, a 
Polska na produkcję jabłek. 

 

Tabela 3. Początkowa produkcja piwa i jabłek w Czechach i Polsce  
 Piwo Jabłka 

Czechy 20 9 

Polska 5 10 

Razem 25 19 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Po specjalizacji wzrasta łączna produkcja piwa i jabłek (Tab.4). W sumie jest 32 butelek piwa w 
porównaniu do 25 wcześniej i 20 kg jabłek w porównaniu do 19 kg wcześniej. Pytanie brzmi, jak 
wymieniać towary między krajami, aby zaspokoić ich wewnętrzny popyt. Gdyby Czechy chciały mieć 
20 butelek piwa, a Polska 10 kg jabłek, to nadwyżkę produkcji można by sprzedać. Przy takim założeniu 
nadwyżka produkcji piwa w Czechach (32 – 20 = 12) może zostać zamieniona na jabłka. Podobnie w 
Polsce nadwyżkę produkcji jabłek (20 – 10 = 10) można wymienić na piwo. W efekcie Czechy mogą 
eksportować do Polski do 12 butelek piwa, a Polska do 10 kg jabłek (Tab. 5). 

 

Tabela 4. Produkcja piwa i jabłek w Czechach i Polsce po specjalizacji . 
 Piwo Jabłka 

Czechy 32 0 

Polska 0 20 

Razem 32 20 

Źródło: Opracowanie własne 
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Ostatecznie pozostaje kwestią negocjacji ile butelek piwa Czechy wyślą do Polski w zamian za 
10 kg jabłek. Przykładowo Czechy mogą zdecydować się na eksport 12 butelek piwa lub mniej za 10 kg 
jabłek z Polski. Niemniej na skutek specjalizacji i wymiany międzynarodowej oba kraje są w lepszej 
sytuacji niż wcześniej. Wielkość konsumpcji w Czechach i Polsce jest teraz wyższa niż byłaby możliwa 
bez wymiany (rys.2).  

 

Tabela 5. Podaż początkowa, eksport i podaż po wymianie. 
 Podaż początkowa Eksport Podaż po wymianie 

 Piwo Jabłka Piwo Jabłka Piwo Jabłka 

Czechy 20 9 12 0 20 10 

Polska 5 10 0 10 12 10 

Razem 25 19 12 10 32 20 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Rysunek 2. Spożycie piwa i jabłek w Czechach i Polsce przed i po handlu. 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Unia Europejska (UE) jest najbardziej rozwiniętym na świecie modelem współpracy i integracji 
regionalnej. Swobodny przepływ i wymiana towarów była jedną z głównych przyczyn powstania Unii 
Europejskiej. UE przeszła drogę od unii celnej do jednolitego rynku i strefy euro składającej się z 
dziewiętnastu krajów. Kraje europejskie poczyniły stopniowe kroki w celu stworzenia wspólnoty 
regionalnej, takiej jak strefa wolnego handlu, unia celna, jednolity rynek, wspólna waluta, wspólny 
obszar paszportowy i wspólna polityka zagraniczna.9 Obecnie proces integracji europejskiej zwiększył 
się do tego stopnia, że gospodarka europejska obejmuje prawie cały kontynent, gdzie dwadzieścia 
siedem krajów jest obecnie członkami UE. W ramach tego zintegrowanego rynku kilka polityk zostało 
zharmonizowanych lub przeniesionych na poziom ogólnoeuropejski. Wprowadzenie wspólnej 

 
9   Cameron F., (2010), The European Union as a Model for Regional Integration, Council on Foreign Relations, 

cdn.cfr.org, str.2 
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europejskiej polityki konkurencji umożliwiło uczciwą konkurencję między państwami członkowskimi. 
Biorąc to pod uwagę firmy na rynku Unii Europejskiej mogą konkurować na podstawie swoich 
rzeczywistych przewag komparatywnych, zamiast być chronionymi przez dyskryminujące bariery 
handlowe.10 

W rzeczywistości UE posiada jeden z najsilniejszych systemów polityki konkurencji na świecie. 
Celem polityki konkurencji UE jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku. 
Zasadniczo daje to przedsiębiorstwom możliwość konkurowania na równych warunkach na rynkach 
wszystkich państw członkowskich. Europejskie reguły konkurencji zostały ustanowione przede 
wszystkim w celu ochrony konkurencji, zapobiegania zakłóceniom na rynku i zapewnienia uczciwości 
uczestnikom rynku. Ramy służą temu, aby rządy i przedsiębiorstwa przestrzegały unijnych przepisów 
dotyczących uczciwej konkurencji zapewniając jednocześnie wystarczającą przestrzeń dla 
innowacyjności, ujednoliconych standardów rynku wewnętrznego i rozwoju małych przedsiębiorstw. 
Reguły konkurencji UE mają również zastosowanie do porozumień zawartych poza Unią, jeżeli mają 
skutki na rynku wewnętrznym. Unijne prawo konkurencji dotyczy wszystkich państw członkowskich, a 
także innych krajów tworzących Europejski Obszar Gospodarczy: Islandii,  Lichtensteinu i Norwegii. 
Powyższa polityka dotyczy również firm spoza UE działających na jednolitym rynku.11 

Ustalenie w UE wspólnej polityki handlowej i ceł umożliwia współpracę między narodami. 
Wspólny rynek UE stanowi jedną przestrzeń gospodarczą, a międzynarodowe umowy handlowe 
stanowią główną kompetencję zewnętrzną UE.12 UE pomaga swoim członkom chronić się przed 
dominującymi siłami gospodarczymi ich zewnętrznych partnerów handlowych i nadal otwiera rynki 
poza Europą w obliczu rosnącego protekcjonizmu.13 Polityka UE w zakresie dostępu do rynku pomaga 
poprawić warunki, w jakich europejskie przedsiębiorstwa mogą eksportować na cały świat, oraz 
zapewnić przestrzeganie międzynarodowych zasad handlu przez ich partnerów handlowych. UE 
egzekwuje swoje prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego i umowami 
handlowymi UE z krajami partnerskimi. UE wykorzystuje również instrumenty ochrony handlu, aby 
powstrzymać import sztucznie tanich towarów przed zalaniem rynku UE i nakłada dodatkowe cła 
importowe, aby zapewnić uczciwą konkurencję. Komisja prowadzi negocjacje z partnerami 
handlowymi w celu podniesienia standardów własności intelektualnej w krajach spoza UE, ochrony 
własności intelektualnej przedsiębiorstw z UE oraz zaprzestania handlu podrabianymi towarami i 
usługami.14 Raport Latest Trade Barriers Report zawiera przykłady działań wspierających UE w 2019 r. 
takimi jak15: 

- Eksporterzy wołowiny z Francji, Irlandii i Holandii odzyskali dostęp do Chin, producenci 
z Irlandii i Chorwacji odzyskali dostęp do Japonii, a holenderscy producenci 
wieprzowiny mogą eksportować także do Meksyku. 

- Polscy producenci mleka w proszku dla niemowląt mogą ponownie eksportować do 

 
10   Van Hove J., (2010), Variety and quality in intra-European manufacturing trade: the impact of innovation 

and technological spillovers, Journal of Economic Policy Reform, Taylor & Francis Journals, Vol. 13, No. 1, 43–

59, str. 45 
11   Szczepański M., (2019), EU competition policy Key to a fair single market, European Parliamentary Research 

Service, Dostępne na: 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)642209, str.1-2 
12 Congressional Research Service, (2019), The European Union: Questions and Answers, Dostępne na: 
https://fas.org/sgp/crs/row/RS21372.pdf, str.2 
13   EC, Trade Barriers Report, Dostępne na: https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2159 
14 EC, Enforcement and protection, Dostępne na: https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-

making/enforcement-and-protection/ 
15 EC, Trade Barriers Report … 
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Egiptu (Sprawdź szczegółowy opis przypadku na stronie KE).16 

- Belgijscy producenci gruszek odzyskali dostęp do rynku meksykańskiego. 

Według Francuskiej Rady Analiz Ekonomicznych europejska polityka konkurencji dość 
skutecznie realizuje swoje obecne cele: promowanie inwestycji, produktywności i siły nabywczej. 
Wcześniejsze badanie zlecone przez Parlament Europejski wykazało, że polityka antymonopolowa, 
kontrola łączenia przedsiębiorstw, kontrola pomocy państwa i liberalizacja znacząco przyczyniły się do 
wzrostu gospodarczego w Europie. Stwierdzono, że skuteczna konkurencja jest siłą napędową 
wydajnego rynku wewnętrznego, który zapewnia wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.17 W 
związku z tym Komisja zdecydowanie popiera swój utrwalony od dawna pogląd, że konkurencyjność 
ulega poprawie poprzez otwarcie przedsiębiorstw na konkurencję, która musi odbywać się na równych 
warunkach.18 

Występują argumenty przemawiające za polityką wolnego handlu, a także argumenty 
przemawiające za stosowaniem różnego rodzaju polityk protekcjonistycznych. Dowody z wielu krajów 
sugerują jednak, że bardziej otwarte gospodarki mają wyższy poziom dochodów i szybciej się rozwijają. 
Dlatego otwartość jest ważna dla wzrostu gospodarczego zarówno w krótkim, jak i długim okresie. W 
krótkim okresie źródłem dodatkowego popytu jest eksport netto. W dłuższej perspektywie handel jest 
kanałem transferu wiedzy i specjalizacji zgodnie z przewagą komparatywną, co poprawia alokację 
zasobów i wspiera z czasem wyższy wzrost gospodarczy i dobrobyt.19 

Jednym z głównych celów UE jest poprawa wyników gospodarczych Europy. Można to osiągnąć 
poprzez zwiększenie zarówno europejskiej konkurencyjności, jak i współpracy w handlu 
międzynarodowym. Dowody na wyniki polityki handlowej UE można zaobserwować na europejskim 
rynku pracy, ponieważ handel międzynarodowy jest ważnym motorem tworzenia miejsc pracy. Według 
Eurostatu: 

- Eksport z UE zapewnia 36 mln miejsc pracy, o dwie trzecie więcej niż w 2000 r. Prawie 
14 mln z tych pracowników to kobiety. 1 na 7 miejsc pracy w UE zależy od eksportu. 

- Eksport z UE wspiera znaczną część miejsc pracy we wszystkich krajach UE. 

- Eksport stwarza szanse dla wszystkich, zarówno wykwalifikowanych, jak i 
niewykwalifikowanych pracowników. 

- Miejsca pracy związane z eksportem są średnio lepiej płatne. 

- Dzięki jednolitemu rynkowi UE jedna piąta miejsc pracy wspieranych przez eksport 
znajduje się w innym państwie członkowskim niż państwo eksportujące.20 

Niektórzy kwestionują korzyści płynące z handlu pomimo obszernej literatury dokumentującej 

 
16 EC, Success story: Polish baby milk producer gains access to Egyptian market Dostępne na: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158791.pdf 
17 Jean S., Perrot A., Philippon T., Competition and trade: Which policies for Europe?, Dostępne na: 
https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_051_0001--competition-and-trade-whichpolicies.htm 
18 Szczepański M., (2019)… str.30-31 
19 Hoekman B., (2015), Trade and growth – end of an era? [in:] The Global Trade Slowdown: A New Normal? A 

VoxEU.org eBook, Centre for Economic Policy Research, CEPR Press, London, www.cepr.org, str.6 
20 EC, Trade means jobs, Dostępne na: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 
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związek między wzrostem gospodarczym a otwartością na handel.21 Dzieje się tak, ponieważ otwarcie 
jakiejkolwiek gospodarki tworzy zarówno zwycięzców, jak i przegranych. Na przykład po rozszerzeniu 
UE o kraje Europy Wschodniej, niektóre kraje Europy Zachodniej o wysokich płacach doświadczyły 
wzrostu bezrobocia wśród pracowników o niższych kwalifikacjach.22 „Polski hydraulik” stał się wręcz 
ikonicznym przykładem taniej siły roboczej, która mogłaby przyczynić się do obniżenia standardów 
socjalnych w Niemczech, a nawet przyjechać i ukraść francuskie miejsca pracy.23 Jednocześnie kraje 
Europy Wschodniej z jednej strony obawiały się, że staną się jedynie przedłużeniem rynku dla 
gospodarek zachodnich, a z drugiej że zostaną wykupione przez bogatsze narody. Faktycznie w 2004 r., 
po wejściu do UE, Polska doświadczyła wzrostu inflacji spowodowanego zwiększonym popytem na 
dobra konsumpcyjne z krajów zachodnich (tab. 6). 

Jednym z głównych argumentów przeciwko wolnemu handlowi jest to, że korzyści i problemy 
związane z handlem rozkładają się nierównomiernie wśród obywateli i między branżami. Na przykład 
jednym z powodów Brexitu była słaba ocena unijnej polityki handlowej wśród obywateli brytyjskich. 
UE chroni sektory odzieży i innych pracochłonnych towarów, które są produkowane w niektórych 
południowych i wschodnich krajach UE. Wielka Brytania opowiadała się za mniej ochronną polityką 
handlową co dałoby korzyści dla konsumentów, ale została przegłosowana przez innych członków UE.24 
Dlatego też, jeśli nie ma powszechnego przekonania, że zyski i koszty z handlu są dzielone 
sprawiedliwie, trudno jest utrzymać konsensus społeczny w sprawie liberalnej polityki handlowej.25 

 

Tabela 6. Wskaźnik cen konsumpcyjnych oraz wskaźnik cen żywności i napojów bezalkoholowych w 
Polsce 2003 - 2006  

Rok 2003 2004 2005 2006 

Wskaźnik cen konsumpcyjnych 0,8% 3,5% 2,1% 1,0% 

Wskaźnik cen żywności i napojów 
bezalkoholowych 

-1,0% 6,3% 2,1% 0,6% 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny GUS, www.stat.gov.pl 
 

Inny problem pojawia się, gdy partnerzy handlowi nie postępują w sposób uczciwy. W 2013 r. 
rozpoczęto negocjacje w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) 
między UE a USA, które zamknięto bez zakończenia pod koniec 2016 r. Pomimo potencjalnych korzyści 
dla milionów konsumentów dzięki ułatwieniu warunków handlu poprzez usunięcie barier technicznych 
i pozataryfowych oraz harmonizację przepisów i norm prawnych, TTIP od dawna było kwestionowane 
przez lobbystów z sektora organizacji pozarządowych. Chociaż TTIP było proponowaną umową o 
wolnym handlu redukującą regulacyjne bariery w handlu, negocjacje TTIP były krytykowane głównie 
za to, że wykraczały daleko poza standardowe porozumienia handlowe. Proponowana umowa TTIP 
wywołała szeroko zakrojoną debatę publiczną na temat jej potencjalnego wpływu na obywateli, 
konsumentów i przedsiębiorstwa, w tym potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia organizmami 
zmodyfikowanymi genetycznie, narażenia na toksyczne chemikalia oraz wprowadzenie niższych 

 
21   Lind N., Ramondo N., (2019), The Economics of Innovation, Knowledge Diffusion, and Globalization, Oxford 

Research Encyclopedia of Economics and Finance, str.2 
22   Zeddies G., (2013), Skill Content of Intra-European Trade Flows, European Journal of Comparative 

Economics, Cattaneo University (LIUC), vol. 10(1), strony 81-107, str.99 
23   Czech Radio, (2005), Polish plumber and nurse feature in ads countering perception of cheap labour from 

East, 07/29/2005, Dostępne na: https://english.radio.cz/polish-plumber-and-nurse-feature-ads-countering-

perception-cheap-labour-east-8629252 
24   Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017), Post-Brexit trade and development policy, Policy Insight No.88, 

CEPR, Available at: https://cepr.org/sites/default/files/policy_insights/PolicyInsight88.pdf str.2 
25   Baldwin R., Collier P., Venables A., (2017)…, str.6 
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amerykańskich standardów dla określonych produktów lub braku przejrzystości rozmów.26 Wreszcie, 
po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu, a 
dotychczasowe wysiłki wykazały trudności w negocjowaniu wzajemnie akceptowalnych zobowiązań w 
obszarach określonych jako priorytetowe przez Unię, negocjacje zostały anulowane przez UE.27 

ę
Badanie międzynarodowych przepływów handlowych pomaga odkryć efekty współpracy 

gospodarczej i konkurencji. Istnieją różne sposoby przeprowadzania analizy handlu. Na początek 
można zacząć od opisu ogólnego, takiego jak wielkość handlu i główni partnerzy handlowi. Analizę 
można przeprowadzić w ujęciu bezwzględnym i względnym (struktura procentowa). Następnie analizę 
można skierować na handel dwustronny pomiędzy wybranymi krajami (np. czołowymi partnerami 
handlowymi). 

Ważne jest, aby opisać zarówno obecną i odnieść ją do przeszłości. Aby analizować trendy, 
należy sprawdzać dane w dłuższym okresie czasu (co najmniej trzy lata). Aby dowiedzieć się, czy handel 
sprzyja konkurencji gospodarczej i współpracy, należy oszacować bilans handlowy (eksport minus 
import) za ostatni rok lub więcej lat i obliczyć jego skumulowaną sumę (z kilku okresów). 

Niektóre sugestie jak przeprowadzić analizę handlu w celu zbadania konkurencji i współpracy 
w UE przedstawiono w Tabeli 7. 

 

Tabela 7. Dowody na ekonomiczne skutki konkurencji i współpracy  
 Konkurencja Współpraca 

Handel wewnątrz UE Jaki jest bilans handlowy 
(eksport-import) dla dowolnego 
kraju w Europie? Czy kraj zyskuje 
czy traci ekonomicznie? 

Jak zmienił się jego bilans 
handlowy w ciągu ostatnich 3-5 
lat? 

Eksport i import w UE: wpływ na 
zatrudnienie i dochody 

Handel poza UE 

 

Eksport UE na świat: wpływ na 
zatrudnienie i dochody  

Jak członkostwo w UE pomaga w 
rozwoju handlu w jakimkolwiek 
kraju? Czy kraj zyskuje czy traci 
ekonomicznie? 

Jak zmienił się jego bilans 
handlowy w ciągu ostatnich 3-5 
lat? 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Aby ocenić, w jakim stopniu dany kraj jest zaangażowany w handel międzynarodowy lub na ile 
otwarta jest jego gospodarka, można posłużyć się miernikiem, który oblicza się jako iloraz wartości 
eksportu (lub sumy eksportu i importu) do PKB. Ta miara jest prosta i łatwa do obliczenia, ale nie jest 
idealna. Na przykład nie nadaje się do porównywania małych i dużych gospodarek, ponieważ im 
większa jest gospodarka kraju, tym mniejszy jest jego handel jako procent PKB. 

Na przykład ogólne efekty wymiany handlowej można przedstawić za pomocą rzeczywistych 

 
26 Ghidiu I.A., (2020), Contemporary patterns of transatlantic trade cooperation in a post-Brexit European 

Union (dis)order, CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, vol. 11(4), 

strony 302-319, str.303 
27   Council of the European Union , (2019), Council decision of 15 April 2019, Dostępne na: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39180/st06052-en19.pdf 
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danych w przykładzie Czech i Polski. Po pierwsze, pod względem otwartości Czechy są bardziej 
zorientowane na handel niż Polska. W 2019 r. poziom otwartości Czech (eksport/PKB) wyniósł 80,7% 
w porównaniu do 44,6% w Polsce (rys.3). Następnie ogólny efekt handlowy jest widoczny po obliczeniu 
skumulowanej sumy bilansu handlowego Czech i Polski w latach 2008-2019. Podczas gdy Polska zmaga 
się z ujemnym bilansem handlowym, handel międzynarodowy stał się czynnikiem sukcesu dla czeskiej 
gospodarki, która czerpie zyski oparte o dodatnie saldo wymiany handlowej w sposób systematyczny 
(rys.4). 
 

Rysunek 3. Otwartość handlowa w Czechach i Polsce w latach 2008-2019 

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 
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Rysunek 4. Skumulowana suma salda handlowego (w mln EUR) dla Czech i Polski w latach 2008-2019  

 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat. 

ć
Dowiedz się, jaki jest poziom otwartości (0-100%) i udział eksportu dla jednego lub więcej 

czołowych partnerów handlowych (0-100%) teraz i w przeszłości (im dłuższy okres, tym bardziej 
wyraźne wyniki, zalecane aby stosować okres co najmniej 3 lub 5 lat). Zilustruj dane dla różnych krajów 
UE za pomocą wykresu (typu XY): przeszłość i teraźniejszość. Aby pobrać dane dla wszystkich krajów 
UE, sprawdź następujące zasoby: 

- GDP from Gross domestic product at market prices, Dostępne na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

 - Trade balance, Exports, Imports from International trade by reporting country in total 2013-
2019, Dostępne na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

Porównaj i omów wyniki. Czy możesz zidentyfikować wzorce wewnątrzunijnych przepływów 
handlowych? Jeśli tak, czy możesz to wyjaśnić, odwołując się do cech kraju, takich jak wielkość, 
bogactwo, podobieństwa kulturowe itp.? 

Sprawdź bilans handlowy dla wybranych krajów. Jak się zmienił w wybranym okresie? 

 

ęć
Istnieje możliwość rozszerzenie materiału na zajęcia o następujące zagadnienia: 
- przeniesienie uwagi z handlu ogółem na oddzielnie analizę towarów lub usług oraz ich 

rodzaje. 
- Aktualizacja danych w celu zbadania skutków obecnych okoliczności wywołanych przez Covid-

19OViD. 
- Identyfikowanie wzorców handlowych w UE. 
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Analizując przepływy handlowe ogółem można przeoczyć kilka interesujących cech. Dlatego 
warto przyjrzeć się takim szczegółom jak handel towarami vs handel usługami lub różnymi grupami 
produkcyjnymi. 

Epidemia CovidOViD-19 miała niezwykle negatywny wpływ na gospodarkę i handel UE. Jednak 
analiza obecnej sytuacji jest obecnie bardzo ograniczona, ponieważ publicznie dostępne dane są 
opóźnione (zwykle o rok lub dłużej). Niemniej jednak, ponieważ dostęp do danych ekonomicznych 
zwiększa się wraz z upływem czasu, w scenariuszu lekcji można również uwzględnić obecne 
okoliczności w latach 2020/2021. 

Można zaobserwować, że istnieją pewne trendy w handlu wewnątrzunijnym. Poszukiwanie 
wzorców handlowych za pomocą statystyk może być ćwiczeniem stymulującym intelektualnie. Oto 
kilka przykładów wzorców handlowych UE: 

- Zdecydowana większość handlu wschodnioeuropejskiego odbywa się z Europą 
Zachodnią. Jednak dla Europy Zachodniej Europa Wschodnia jest nadal pomniejszym 
partnerem handlowym. 

- UE dominuje w handlu z Grecją i Portugalią pomimo ich długiego członkostwa w UE. 
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● Przewaga bezwzględna i komparatywna – Przewaga bezwzględna i komparatywna stanowi 
podstawowe wyjaśnienie handlu między krajami. Kiedy kraj ma najlepszą technologię 
produkcji dobra, ma absolutną przewagę w produkcji tego dobra. Kiedy jakiś kraj produkuje 
niektóre dobra w najlepszy sposób w porównaniu z tym, jak dobrze wytwarza inne dobra, 
wówczas ma przewagę komparatywną w wytwarzaniu tych dóbr. 

● Konkurencja - Konkurencja może być rozumiana jako indywidualna działalność, której celem 
jest indywidualne osiągnięcie we współzawodnictwie. 

● Współpraca – Współpracę lub kooperację można rozumieć jako wspólną produkcję 
(działalność) lub konsumpcję przez grupę ludzi dla ich obopólnych korzyści. 

● Unia Europejska - UE stanowi wspólny rynek, który jest czymś więcej niż tylko unią celną. 
Jednolity rynek ustanawia UE jako jedną przestrzeń gospodarczą, a międzynarodowe umowy 
handlowe stanowią główną kompetencję zewnętrzną UE. 

● Eksport - Towar opuszczający terytorium państwa.  
● Import - Towary, które powiększają stan zasobów materialnych kraju po przybyciu na jego 

obszar. 
● Handel międzynarodowy — handel międzynarodowy polega na kupowaniu, sprzedawaniu lub 

wymianie towarów i usług ponad granicami państwowymi. Dodatkową formą handlu 
międzynarodowego są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), np. poprzez przejęcie 
kontroli właścicielskiej nad firmą w innym kraju. 

● Otwartość – Otwartość gospodarcza pokazuje, w jakim stopniu dany kraj jest zaangażowany w 
handel międzynarodowy lub innymi słowy, jak bardzo jego gospodarka jest otwarta. Miara ta 
opiera się na stosunku wartości eksportu (lub sumy eksportu i importu) do PKB. 

● Model ricardiański — model ricardiański wyjaśnia, w jaki sposób technologia kraju 
(produktywność) wpływa na jego strukturę handlową. Ricardo pokazał, że kraje mogą czerpać 
korzyści z handlu międzynarodowego bez konieczności stosowania ceł, a wolny handel między 
krajami przynosi korzyści wszystkim partnerom handlowym. 

● Sytuacja win-win, w której wszyscy wygrywają — sytuacja, w której wszyscy wygrywają to taka, 
która przynosi korzyści dla wszystkich zaangażowanych osób. Na przykład zwolennicy 
globalizacji twierdzą, że jest to propozycja korzystna dla bogatych i biednych.28 

  

 
28 win-win [in:] Cambridge Dictionary Online, Dostępne na: 
https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/win-win 
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Nazwa działania Analiza wzorców handlowych UE 

Przegląd Celem lekcji jest wprowadzenie uczniów w ekonomiczną 
problematykę handlu międzynarodowego w kontekście 
europejskiej współpracy i konkurencji. Lekcja opiera się na 
bezpłatnych zasobach udostępnionych przez Eurostat. Studenci w 
różny sposób analizują stan handlu UE oraz zmiany zachodzące w 
wybranym przez siebie okresie.  
 

Jest to nauka wiedzy połączona z rozwojem umiejętności 
analitycznych. Scenariusz uczenia się umożliwia budowanie 
umiejętności krytycznego myślenia uczniów, umiejętności 
komunikacyjne i wykorzystanie zasobów ICT. 

Cele Celem jest przedstawienie koncepcji współpracy europejskiej i 
konkurencji w ekonomii. Ten scenariusz lekcji powinien przybliżyć 
sytuację, która odzwierciedla złożoność gospodarki w świecie 
rzeczywistym. 

Materiały i pomoce edukacyjne Komputery z dostępem do Internetu i najlepiej z 
oprogramowaniem do arkuszy kalkulacyjnych (Ms Excel) 

Czas 1. Prezentacja nauczycieli: 90 min 

2. Analiza indywidualna studentów: 60 min 

3. Prezentacja uczniów: 30 min 

4. Dyskusja: 30 min 

5. Opis wniosków: 30 min   
Wymagania wstępne Potrzebna wiedza z ekonomii zależy od planowanej analizy. Na 

poziomie podstawowym wymagane jest zrozumienie 
podstawowych pojęć ekonomicznych, takich jak PKB, eksport i 
import. 

Ograniczenia Na potrzeby warsztatów zastosowano prostą analizę handlu 
ilustrującą zagadnienia współpracy i konkurencji. Jednak handel 
międzynarodowy jest zagadnieniem zaawansowanym w dziedzinie 
ekonomii, którego zrozumienie wymaga znacznej ilości czasu i 
wysiłku. Analiza ta ma ograniczony zakres, zarówno teoretyczny, jak 
i analityczny. Analiza skupia się wyłącznie na bilansie handlowym 
(eksport i import) i nie obejmuje badania bilansu płatniczego ani 
wpływu kursu walutowego. Dlatego lekcję należy traktować jedynie 
jako wprowadzenie do tematu.  

Wielkość grupy 10-15 

Instrukcje dla prowadzących 1. Na wstępie należy przedstawić ogólną teorię handlu oraz 
pozycję gospodarczą UE na świecie. 

2. Studenci powinni indywidualnie przeanalizować handel w 
wybranych przez siebie krajach korzystając z zasobów 
Eurostatu i przedstawić opis swojej pracy. Są proszeni o 
zbadanie eksportu, importu, 1-5 głównych partnerów 
handlowych i bilansu handlowego. 

3. Studenci mogą również indywidualnie analizować wzorce 
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handlowe (zmiany w dłuższym okresie czasu np. 5-10 lat 
lub pomiędzy wybranymi krajami). 

4. Po zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu różnych wzorców 
handlowych uczniowie powinni przedstawić swoje wyniki. 
Następnie powinni przedyskutować, czy przedstawione 
wyniki stanowią potwierdzenie współpracy gospodarczej 
i/lub konkurencji w UE.   

Podsumowanie i ocena Po dyskusji studenci powinni spisać swoją opinię (do 500 słów). 
Powinni odpowiedzieć, czego się nauczyli i czy po warsztatach 
zmieniła się ich opinia na temat korzyści płynących z handlu 
międzynarodowego i jego ekonomicznych skutków dla współpracy 
i konkurencji. 

Wskazówki dla prowadzących Podobnie jak wiele ważnych tematów związanych z ekonomią i 
polityką, temat współpracy gospodarczej i konkurencji w kontekście 
handlu międzynarodowego może budzić kontrowersje. Trenerzy 
powinni mieć świadomość, że niektóre osoby mogą mieć swoje 
zdanie na temat współpracy gospodarczej i konkurencji i/lub 
emocjonalnie angażować się w dyskusję. 

Więcej na http://economic-literacy.eu 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Informacje ogólne 

Warsztaty powinny być przygotowane głównie w odniesieniu do publikacji: Modele globalizacji 
w handlu i inwestycjach UE. Jest to internetowa publikacja Eurostatu przedstawiająca podsumowanie 
najnowszych statystyk Unii Europejskiej (UE) dotyczących ekonomicznych aspektów globalizacji, 
skupiających się na wzorcach handlu i inwestycji UE. Statystyki dotyczące handlu (takie jak sposób 
gromadzenia danych) są wyjaśnione w Podręczniku użytkownika dotyczącym statystyk europejskich 
dotyczących międzynarodowego handlu towarami.29  

Zasoby Eurostatu przydatne na warsztatach: 
- Globalisation patterns in trade and investment, dostępne na: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Globalisation_patterns_in_trade_and_investment_-_introduction 

- General information about trade in EU, dostępne na: https://ec.europa.eu/trade/ 

- More EU trade websites, dostępne na: https://trade.ec.europa.eu/ 

- International trade in goods - a statistical picture, dostępne na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=International_trade_in_goods_-_a_statistical_picture 

Eurostat zapewnia interaktywną wizualizację danych dotyczących handlu towarami i skutków 
handlu w UE: 

- Trade in 2019, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2019 

- Trade in 2018, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2018 

- Trade in 2017, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2017 

 
29   User guide on European statistics on international trade in goods 2016 edition, Eurostat, Dostępne na 
http://ec.europa.eu/eurostat/ 

http://economic-literacy.eu/
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- Trade in 2016, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2016 

- Trade in 2015, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2015 

- Trade in 2014, dostępne na: https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-
spotlight/trade-in-goods-2014  

- Data for International trade by reporting country in total (Trade balance, Exports, Imports) 
2013-2019, dostępne na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00002/default/table?lang=en 

- Gross domestic product at market prices, dostępne na: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en 

- Trade means jobs, Available at: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/ 

- Effects of EU Exports On Employment And Income, dostępne na: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/economic-environmental-and-social-effects-of-
globalisation/effects-eu-exports-employment-income 

 

Plan organizacji zajęć 

1. Nauczyciel zaczyna od wprowadzenia opartego na wersji długiej. 
2. Każdy uczeń sporządza listę elementów charakteryzujących pozycję handlową wybranego 

kraju. 
3. Po przedstawieniu swoich wyników uczniowie wspólnie omówią zalety i wady handlu. 
4. Lekcja kończy się debatą na temat współpracy gospodarczej i konkurencji w Unii Europejskiej. 
5. Pod koniec lekcji uczniowie powinni być w stanie opisać wpływ gospodarczy handlu w UE. 

Powinni także być w stanie zidentyfikować kraje, które czerpią największe i najmniejsze 
korzyści z handlu w UE. 

6. Uczniowie odkrywają, w jaki sposób współpraca gospodarcza i konkurencja w UE pomagają ich 
krajowym gospodarkom rozwijać się w zglobalizowanym świecie. Teacher starts with an 
introduction based on the long version. 
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1 Współpracę można rozumieć jako wspólną produkcję lub działalność dla …. korzyści. 
 

a) wspólnych 

b) indywidualnych 

2 Konkurencja opiera się na… dążeniu do celu. 
 

a) grupowym 

b) indywidualnym 

3 Konkurencja i współpraca … biegunowymi przeciwieństwami. 
 

a) są 

b) nie są 

4 W przypadku działania w sposób nieetyczny lub nielegalny konkurencja i współpraca są obie…  
 

a) nieusprawiedliwione 

b) usprawiedliwione 

5 Rynki są mieszanką konkurencji i współpracy, które … rozwojowi społecznemu. 
 

a) nie służą 

b) służą 

6 Handel międzynarodowy dotyczy kupna, sprzedaży lub wymiany towarów i usług…  
 

a) poza granicami państw. 
b) wewnątrz granic państwowych. 

7 Kraje zaangażowane w handel międzynarodowy mogą… w znacznym stopniu ze współpracy. 
 

a) zyskać 

b) stracić 

8 Państwo może się bogacić, kiedy kraj ma… bilans handlowy, to jest, gdyby eksport był większy 
niż import. 
 

a) dodatni 

b) ujemny 

9 Dzięki innowacjom i rozprzestrzenianiu się wiedzy handel przyczynia się do … produktywności. 
 

a) ograniczenia 

b) poprawy 

10 Teoria absolutnej przewagi głosi, że pewne kraje mogą wytwarzać niektóre towary wydajniej 
niż inne, a zatem globalna wydajność może być… poprzez wolny handel. 

 

a) podnoszona 

b) ograniczana 
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11 Zgodnie z teorią przewagi komparatywnej, nadal występuje globalna efektywność handlu, 
jeśli kraj specjalizuje się w tych produktach, które może wytwarzać wydajniej niż inne … 
przewagi absolutnej. 

 

a) z uwzględnieniem 

b) bez uwzględnienia 

12 Handel międzynarodowy jest grą o sumie dodatniej (sytuacja wygrana-wygrana), ponieważ 
każdy kraj może eksportować towary, w których ma … względną produktywność, a w zamian 
otrzymywać towary, które w kraju są … drogie w produkcji. 

 

a) najmniejszą, mniej 
b) największą, bardziej 

13 Sektor gospodarki poprzez … może zwiększyć swoją produktywność w wyniku uczenia się 
przez działanie, ekonomii skali lub innych czynników. 
 

a) eksport 

b) import 

14 Swobodny przepływ i wymiana towarów była jednym z… powodów powstania Unii 
Europejskiej. 

 

a) mniej ważnych 

b) głównych 

15 Wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki konkurencji umożliwiło… konkurencję między 
państwami członkowskimi. 
 

a) uczciwą 

b) nieuczciwą 

16 Firmy na rynku Unii Europejskiej mogą konkurować w oparciu o swoją rzeczywistą przewagę 
komparatywną … chronionymi przez dyskryminujące bariery handlowe. 
 

a) nie będąc 

b) będąc 

17 Celem polityki konkurencji UE jest zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania … . 
 

a) rynków krajowych 

b) wspólnego rynku 

18 Ustalenie wspólnej polityki handlowej i ceł UE umożliwia … między narodami. 
 

a) współpracę 

b) konkurencję 

19 Jednym z głównych argumentów… wolny handel jest to, że korzyści i problemy związane z 
handlem rozkładają się nierównomiernie wśród obywateli i między branżami. 
 

a) wspierajacych 

b) potępiających 

20 Aby ocenić, w jakim stopniu jakiekolwiek … jest zaangażowane w handel międzynarodowy,  
można posłużyć się stosunkiem wartości eksportu (lub sumy eksportu i importu) do PKB. 

 

a) przedsiębiorstwo 

b) państwo 
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ą ń 

Czym jest ekonomia feministyczna? Jakie są jej początki? W jaki sposób ekonomia feministyczna może 
wypełnić luki w klasycznym dyskursie ekonomicznym? Jakie są główne założenia ekonomii 
feministycznej? I jakie są główne nierówności ekonomiczne oparte na płci? 

  

Odpowiedzi na te pytania są krótko zarysowane w tym artykule, który służy jako wprowadzenie do 
tematu ekonomii feministycznej. Prowadzi on czytelnika przez początki ekonomii feministycznej, 

wyjaśnia główne krytyki paradygmatu neoklasycznego, wprowadza zasady ekonomii feministycznej i 
dostarcza globalnych danych ilustrujących nierówności ekonomiczne oparte na płci. Bardziej 
szczegółowa analiza tego tematu dostępna jest w dłuższej wersji artykułu. 
 

Ekonomia feministyczna może być traktowana zarówno jako szkoła myśli ekonomicznej, jak i 

działanie polityczne. Istnieją różne definicje terminu "ekonomia feministyczna". Poniższa oferuje 
wyczerpujące wyjaśnienie: "Feministyczna ekonomia analizuje wzajemne powiązania między płcią a 
gospodarką. W ten sposób ekonomia feministyczna bierze pod uwagę również nieopłacaną, 

nierynkową część gospodarki i społeczeństwa i bada siły napędowe stojące za powszechnymi 

dychotomiami, takimi jak ekonomia-społeczeństwo, produktywność-reprodukcja, męskość-kobiecość, 
opłacane-nieopłacane czy publiczne-prywatne. Ponadto ekonomia feministyczna analizuje patriarchat 

i kapitalizm jako wzajemnie powiązane formy dominacji. Na tym tle pojawiają się pytania o dystrybucję 
i dysponowanie własnością, dochodem, władzą, wiedzą i własnym ciałem." 1 
 

ż ś
Początki ekonomii feministycznej sięgają połowy XIX wieku, pewne obawy dotyczące sytuacji kobiet 
można znaleźć nawet w literaturze XVII i XVIII wieku. Jednak na znaczeniu zyskała w latach 90. XX 
wieku, kiedy to po raz pierwszy użyto terminu "ekonomia feministyczna".  
 

Kluczowym materiałem uznawanym za dokument założycielski ekonomii feministycznej była książka 
Marilyn Waring "If Women Counted" (1988). Książka ta przyniosła fundamentalną krytykę sposobu 
mierzenia wzrostu gospodarczego. Waring zwróciła uwagę, że niepłatna praca kobiet oraz wartość 
przyrody zostały pominięte w zmiennych branych pod uwagę przy tworzeniu aktywności gospodarczej 
narodów (system rachunków narodowych). Ustalenia Waring spowodowały redefinicję produktu 
krajowego brutto przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  

 
1 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feministyczna ekonomia. Dostępny w: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Kolejnym ważnym kamieniem milowym było założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii 

Feministycznej (IAFEE) w 1992 roku, a następnie wydanie pierwszego tomu czasopisma Feminist 
Economics w 1995 roku.  

 

Istnieje wiele uczonych lub "myślicielek", które przyczyniły się do rozwoju ekonomii feministycznej, 
takich jak duńska ekonomistka Ester Boserup, amerykańskie ekonomistki Marianne Ferber, Barbra 

Bergmann, Heidi Hartmann czy Julie A. Nelson lub indyjska ekonomistka rozwoju Bina Agarwal. Lista 

kolejnych nazwisk ekonomistek feministycznych znajduje się tutaj: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists.  

 

Z czasem ekonomia feministyczna wypracowała własną bazę teoretyczną (koncepcje, ramy 
analityczne, metodologie), a także inicjatywy na rzecz jej praktycznego zastosowania, które stały się 
źródłem decyzji politycznych. Stopniowo ewoluowała w wyraźnie przeciwstawną do ekonomii 
neoklasycznej szkołę myślenia. 
 

Ekonomia feministyczna była również ściśle powiązana z ruchami politycznymi i społecznymi. Nie jest 
to jedna szkoła myśli ekonomicznej. Jest bardzo zróżnicowana i obejmuje wiele różnych perspektyw. 
Na przestrzeni lat rozwinęły się trzy główne perspektywy: liberalna ekonomia feministyczna, 

konstruktywistyczna ekonomia feministyczna oraz krytyczna ekonomia feministyczna. 

 

Ekonomia feministyczna krytykuje paradygmat neoklasyczny i jego polityczne korelaty. Paradygmat 

neoklasyczny jest uważany za główny nurt i jest zakorzeniony w złożonych i technicznych dyskursach i 
metodologiach. Dominuje zarówno w instytucjach akademickich, jak i politycznych. Z drugiej strony, 

paradygmatowi feministycznemu brakuje zintegrowanej bazy teoretycznej i wspólnych platform do 

dyskusji i rozpowszechniania alternatywnych poglądów.  
 

Paradygmat neoklasyczny operuje uniwersalną figurą zwaną "homo economicus", która jest uważana 
za aktywnego uczestnika rynku pracy, który jest samowystarczalny, egoistyczny i racjonalny. Homo 

economicus jest wolny od wpływów społecznych i ma jasno określone preferencje. Funkcjonuje na 
idealnym rynku opartym na własnym interesie, gdzie jedynym środkiem komunikacji są ceny. Homo 

economicus ma nieograniczone pragnienia i ograniczone zasoby i jest w stanie optymalizować swoje 
wybory. 

 

Z kolei paradygmat feministyczny postrzega ludzi jako relacyjne istoty ludzkie, które są definiowane 
przez wiele zmiennych (np. płeć, wiek, rasę, klasę społeczną, religię, przekonania, wartości, status 
migracyjny, status rodzinny itp.) Są pod wpływem społeczeństw, w których żyją. Na wybory ludzi 
wpływa wiele czynników, mają oni różne możliwości wynikające z nierównych pozycji. 
 

Dalsze różnice między paradygmatem neoklasycznym a feministycznym analizowane są w dłuższej 
wersji artykułu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
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Wskazując na kluczowe różnice między paradygmatem neoklasycznym a feministycznym, możemy 
zaobserwować istotne różnice, a także wiele aspektów, które tradycyjnie były pomijane w teoriach 
ekonomicznych. W 1998 roku Geoff Schneider i Jena Shackelford2 zaproponowali 10 zasad ekonomii 

feministycznej jako antidotum na powszechnie głoszone wówczas zasady ekonomii, m.in. Gregory'ego 
Mankiwa. Profesor ekonomii na Harvardzie, Mankiw przyniósł przegląd dziesięciu zasad 
ekonomicznych w swojej książce Principles of Economics3 . Poprzez skontrastowanie tych zasad, 

Schneider i Shackelford przynieśli feministyczną alternatywę, która zakwestionowała powszechnie 

przyjęte zasady. Pełna lista zasad znajduje się w długiej wersji artykułu. 
 

ś ą ą
Wiele badań omawia i zwraca uwagę na ważne tematy, które podkreślają nierówności ekonomiczne 
związane z płcią. Krytyka tradycyjnej ekonomii przeprowadzona przez ekonomistki feministyczne 

pokazała, że wiele tematów było zaniedbywanych i niedostatecznie traktowanych w dyskursie 
ekonomicznym, takich jak gospodarka opiekuńcza, praca bez wynagrodzenia, różnice w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, negocjacje domowe, szklany sufit itp. Nierówności związane z 
tymi wszystkimi tematami mają charakter płciowy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie są 
konsekwencje wynikające z nierówności związanych z płcią. Kompleksowy przegląd danych 
ilustrujących główne nierówności przynoszą Esteban i Roser w swoim artykule opublikowanym w 2018 
roku.4 

 

Według badań Estebana i Rosera, aktualne dane pokazują następujące wyniki: 

1. Na całym świecie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
w większości krajów różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się. 

2. Kobiety są często niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach w firmach. 
3. Kobiety są często nadreprezentowane w nisko płatnych zawodach. 

4. Kobiety mają mniejsze szanse na posiadanie ziemi i kontrolowanie aktywów produkcyjnych. 
5. Kobiety mają często ograniczoną kontrolę nad zasobami gospodarstwa domowego. 
6. Systemy dziedziczenia uwzględniające równouprawnienie płci nie są przyjęte we wszystkich 

państwach. 
7. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego stulecia nierówności między płciami znacznie się 

zmniejszyły. 
 

 
2 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Bucknell. 2012 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
3 Mankiw, N. Gregory (2020). Zasady ekonomii (Principles of economics) (Ninth ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-

357-03831-4. OCLC 1109789332 

4 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Nierówności ekonomiczne według płci. Dostępny w: 
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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Podsumowując, ekonomia feministyczna obejmuje szerokie spektrum badanych obszarów i przyczynia 
się do bardziej holistycznego zrozumienia tego, jak mężczyźni i kobiety uczestniczą w gospodarce. 
Feministyczna ekonomia wniosła do badań ekonomicznych nowe pytania i zmienne i stanowi silny 
wkład w dywersyfikację dyskursu ekonomicznego. Odgrywa ważną rolę w ponownym przemyśleniu 
sposobu, w jaki rozumiemy ekonomię i siły napędowe, które za nią stoją. 
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Czym jest ekonomia feministyczna? Jakie są jej początki? W jaki sposób ekonomia feministyczna może 
wypełnić luki w klasycznym dyskursie ekonomicznym? Jakie są główne założenia ekonomii 
feministycznej? I jakie są główne nierówności ekonomiczne oparte na płci? 

  

Odpowiedzi na te pytania zostały przedstawione w tym artykule, który służy jako wprowadzenie do 
tematu ekonomii feministycznej. Prowadzi on czytelnika przez początki ekonomii feministycznej, 
wyjaśnia główne krytyki paradygmatu neoklasycznego, wprowadza zasady ekonomii feministycznej i 
dostarcza globalnych danych ilustrujących nierówności ekonomiczne wynikające z różnic płci. 

Ekonomia feministyczna może być traktowana zarówno jako szkoła myśli ekonomicznej, jak i 

działanie polityczne. Istnieją różne definicje terminu "ekonomia feministyczna". Poniższa oferuje 
wyczerpujące wyjaśnienie: 
 

"Feministyczna ekonomia analizuje wzajemne powiązania między płcią a gospodarką. W ten sposób 

ekonomia feministyczna uwzględnia również nieopłacaną, nierynkową część gospodarki i 
społeczeństwa oraz bada siły napędowe stojące za powszechnymi dychotomiami, takimi jak 
ekonomiczny-społeczny, produkcyjny-reprodukcyjny, męski-kobiecy, płatny-niepłatny czy publiczny-

prywatny. Ponadto ekonomia feministyczna analizuje patriarchat i kapitalizm jako wzajemnie 

powiązane formy dominacji. Na tym tle pojawiają się pytania o dystrybucję i dysponowanie 
własnością, dochodem, władzą, wiedzą i własnym ciałem." 5 
 

ż ś
Początki ekonomii feministycznej sięgają połowy XIX wieku, a pewne obawy dotyczące sytuacji kobiet 
można znaleźć nawet w literaturze XVII i XVIII wieku. Ekonomia feministyczna nabrała jednak 
znaczenia w latach 90. XX wieku, kiedy to po raz pierwszy użyto tego terminu. 
 

Kluczowym materiałem uznawanym za dokument założycielski ekonomii feministycznej była książka 
Marilyn Waring "If Women Counted" (1988). Książka ta przyniosła fundamentalną krytykę sposobu 
mierzenia wzrostu gospodarczego. Waring zwróciła uwagę, że niepłatna praca kobiet oraz wartość 
przyrody zostały pominięte w zmiennych branych pod uwagę przy tworzeniu aktywności gospodarczej 
narodów (system rachunków narodowych). Ustalenia Waring spowodowały redefinicję produktu 
krajowego brutto przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  

 
5 Urban, Janina, Purckahuer, Andrea (2016). Feministyczna ekonomia. Dostępny w: https://www.exploring-

economics.org/en/orientation/feminist-economics/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/If_Women_Counted
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/


 

 

 

7 

 

 

Kolejnym ważnym kamieniem milowym było założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomii 
Feministycznej (IAFEE) w 1992 roku, a następnie wydanie pierwszego tomu czasopisma Feminist 
Economics w 1995 roku.  

 

Istnieje wiele uczonych lub "myślicielek", które przyczyniły się do rozwoju ekonomii feministycznej, 
takich jak duńska ekonomistka Ester Boserup, amerykańskie ekonomistki Marianne Ferber, Barbra 

Bergmann, Heidi Hartmann czy Julie A. Nelson lub indyjska ekonomistka rozwoju Bina Agarwal. Listę 
kolejnych nazwisk ekonomistek feministycznych można znaleźć tutaj: 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists. Poniżej przedstawiamy w skrócie 
kluczowe teorie czterech ekonomistek, które wniosły istotny wkład w rozwój ekonomii feministycznej. 
Aby przeczytać więcej, proszę odwiedzić hiperłącza. 

Ester Boserup 

(1910-1999) 

Ester badała związki między płcią a rozwojem gospodarczym. Zwróciła 
uwagę na nieproporcjonalny podział pracy między mężczyznami i 
kobietami. Jej praca zainicjowała dyskusję na temat lepszych możliwości 
dla kobiet w zakresie pracy i edukacji. Swoją pracą opublikowaną w 1970 
roku Woman's Role in Economic Development wpłynęła na dyskurs 
związany z płcią i praktykami rozwojowymi. 

Marianne Feber 

(1923-2013) 

 

Marianne opublikowała kilka książek, które badały tematykę kobiet i 
pracy, konstrukcji płci i rodziny. Zwróciła uwagę, że obowiązki związane 
z opieką nad dziećmi i inne obowiązki rodzinne muszą być ponownie 
dostosowane nie tylko w rodzinie, ale także uwzględniane przez 
pracodawców, aby wspierać wzrost liczby kobiet wchodzących na rynek 
pracy. Do jej ważniejszych publikacji należą: Women and Work, Paid and 

Unpaid (1987) czy Work and Families: Policies for a Changing Workforce 

(1991). 

Barbara Bergmann 

(1927-2015) 

Barbara wniosła istotny wkład do ekonomii feministycznej. Twierdziła, 
że rynki pracy nie mają charakteru wszechobecnej dyskryminacji. Poza 
tym krytykowała tradycyjne paradygmaty ekonomiczne, które uważała 
za oparte na nierealistycznych założeniach. Jej prace dotyczyły wielu 
tematów, m.in. kwestii płci, opieki nad dziećmi, zabezpieczenia 
społecznego czy ubóstwa.  

Heidi Hartmann 

(1945 - ) 

Heidi jest założycielką Institute for Women's Policy Research (IWPR) z 

siedzibą w Waszyngtonie. Specjalizuje się w badaniach związanych z 
kobietami, ekonomią i polityką publiczną. Heidi wzywa do bardziej 
sprawiedliwego podziału opieki domowej, aby zwiększyć możliwości 
podejmowania pracy przez kobiety. Zwróciła również uwagę, że 
zabezpieczenie społeczne przynosi kobietom zarówno korzyści, jak i 
szkody. Ponieważ kobiety mają mniejszy dostęp do emerytur i 
oszczędności, w starszym wieku polegają głównie na systemie opieki 
społecznej, co czyni je bardziej bezbronnymi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Ferber
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Bergmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hartmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_A._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Bina_Agarwal
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_feminist_economists
https://iwpr.org/
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Z czasem ekonomia feministyczna wypracowała własną bazę teoretyczną (koncepcje, ramy 
analityczne, metodologie), a także inicjatywy na rzecz jej praktycznego zastosowania, które stały się 
źródłem decyzji politycznych. Stopniowo ewoluowała w wyraźnie opozycyjną szkołę myślenia wobec 
ekonomii neoklasycznej. 

 

Feministyczna ekonomia była ściśle powiązana z ruchami politycznymi i społecznymi. Feministyczne 

ekonomistki opowiadały się za prawem kobiet do głosowania, równym dostępem do rynku pracy, 
niezależnością finansową, uczestnictwem w związkach zawodowych, seksualnym i fizycznym 
samostanowieniem oraz uznaniem nieodpłatnej pracy. Polityczne postulaty6 ekonomistek 

feministycznych obejmują redukcję godzin pracy i dochód podstawowy lub bardziej radykalne 
koncepcje, takie jak perspektywa „cztery w jednym” opracowana przez Friggę Haug, która wymaga 
podziału dostępnego czasu na cztery równe sfery: płacę, pracę reprodukcyjną, wolontariat i 
wypoczynek. Ekonomia feministyczna jest również ściśle powiązana z ruchami ekologicznymi, które 
wskazują na współzależność kryzysu ekologicznego i kryzysu reprodukcji społecznej. 
 

Ekonomia feministyczna nie jest jedną szkołą myśli ekonomicznej. Jest bardzo zróżnicowana i 
obejmuje wiele różnych perspektyw. Na przestrzeni lat rozwinęły się trzy główne perspektywy7 : 

● Liberalna ekonomia feministyczna 

Perspektywa ta dąży do równego dostępu do rynku pracy, który jest postrzegany jako 
narzędzie osiągania równości płci. Koncentruje się na analizie zróżnicowania płac, barier 
równego dostępu do rynku pracy dla kobiet oraz wpływu instrumentów politycznych i 
ekonomicznych na kobiety. 

● Konstruktywistyczna ekonomia feministyczna 

Konstruktywistyczna ekonomia feministyczna analizuje kwestię przypisywania tożsamości 
płciowych. Takie tożsamości mają wpływ na decyzje, struktury i procesy ekonomiczne. Jeśli 
kobiety wykonują prace postrzegane jako "kobiece", perspektywa ta pyta, czy taka decyzja 
reprodukuje lub nie reprodukuje stereotypów i nierówności płci. 

● Krytyczna ekonomia feministyczna 

Perspektywa ta analizuje współzależność kapitalizmu i nierówności płci. Nurt ten wywodzi się 
z krytyki marksistowskiej teorii wartości pracy, która pomija niepłatną pracę reprodukcyjną 
wykonywaną przez kobiety. 

 
6 Exploring Economis. Dostępne na stronie: https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-

economics/ 

 
7 -dtto- 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
https://www.exploring-economics.org/en/orientation/feminist-economics/
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Ekonomia feministyczna krytykuje paradygmat neoklasyczny i jego polityczne korelaty. Poniżej 
podsumowujemy kluczowe założenia obu paradygmatów podkreślając kluczowe różnice 8 9 10 

 

 Paradygmat neoklasyczny Paradygmat feministyczny 

Bazy Paradygmat neoklasyczny jest uważany 
za główny nurt i jest zakorzeniony w 
złożonych i technicznych dyskursach i 
metodologiach. Dominuje zarówno w 

instytucjach akademickich, jak i 

politycznych. 

Paradygmatowi feministycznemu 

brakuje zintegrowanej bazy 

teoretycznej i wspólnych platform do 

dyskusji i rozpowszechniania 

alternatywnych poglądów. 

Słowa 
kluczowe 

Słowa kluczowe to: wolny rynek, 
konkurencja, indywidualizm, 

racjonalność, interes jednostki, 
oddzielenie celów od środków, wzrost i 

postęp jako cele ostateczne oraz 
uniwersalne zasady ewolucji społecznej  

Słowa kluczowe to: płeć, włączenie, 
równość, solidarność, relacje 
społeczne, działanie i reprodukcja, 
nieodpłatna praca domowa i opieka, 
dobrobyt człowieka jako miara sukcesu 
ekonomicznego, wymiary etyczne 

Aktorzy 

 

"Homo Economicus" = postać 
uniwersalna, aktywny podmiot na rynku 

pracy, który jest samowystarczalny, 

egoistyczny i racjonalny. Homo 

economicus jest wolny od wpływów 
społecznych i ma jasno określone 
preferencje. Funkcjonuje na idealnym 

rynku opartym na własnym interesie, 
gdzie jedynym środkiem komunikacji są 
ceny. Homo Economicus ma 

nieograniczone pragnienia i ograniczone 

zasoby i jest w stanie optymalizować 
swoje wybory. 

"Relational human beings" = ludzie są 
relacyjni i określa ich wiele zmiennych 
(np. płeć, wiek, rasa, klasa społeczna, 
religia, przekonania, wartości, status 
migracyjny, status rodzinny itp.) Są pod 
wpływem społeczeństw, w których żyją. 
Na wybory ludzi wpływa wiele 
czynników, mają oni różne możliwości 
wynikające z nierównych pozycji. 
 

 
8 Agenjo-Calderón, A. & Gálvez-Muñoz, L. (2009). Feministyczna ekonomia: Theoretical and Political 

Dimensions. The American Journal of Economics and Sociology, Volume 78, Issue 1, 137-166. 

 
9 Satz, Debra (2017). Feminist Perspectives on Reproduction and the Family. The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (red.). Dostępny w: 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/. 

 
10 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean (2012). Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed 

Antidote. Dept. of Economics, Bucknell University. Dostępne na: 
https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 

 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/feminism-family/
https://web.archive.org/web/20120630022557/http:/www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm
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Wolny 

handel 

Ekonomiści neoklasyczni podążają za 
teorią przewagi komparatywnej Davida 
Ricardo i uważają handel za narzędzie 
pomagające wszystkim mieć lepszą 
pozycję dzięki wzrostowi efektywności 
wynikającemu ze specjalizacji i większej 
wydajności. 

Z kolei ekonomistki feministyczne 

wskazują, że specjalizacja może 
prowadzić do zwiększonej podatności 
na zagrożenia. Przykładem jest 
specjalizacja w uprawie jednej rośliny 
uprawnej przeznaczonej na eksport w 

Afryce, która prowadzi do podatności 
na wahania cen, warunki pogodowe czy 

szkodniki. Co więcej, dochody z upraw 
gotówkowych są tradycyjnie 
kontrolowane przez mężczyzn. 

Rodzina Rodzina jest jednostką ekonomiczną, 
która szuka swojego interesu na 

zewnątrz gospodarstwa domowego, 
natomiast wewnątrz zachowuje się 
altruistycznie, aby ograniczyć 
ewentualne konflikty. Członkowie 
rodziny specjalizują się w działaniach, w 
których mają przewagę komparatywną: 
mężczyźni na rynku pracy, kobiety w 
nieodpłatnej pracy domowej i 
opiekuńczej. (Na podstawie modelu 

"nowej rodziny" Gary'ego Beckera z lat 

70-tych) 

Rodzina jest traktowana jako instytucja 

społeczna wspierana przez prawo. 
Państwo jest więc ważnym aktorem, 
który interweniuje w rodziny. Według 
ekonomistek feministycznych rodzina 

pełni kluczową rolę w rozwoju 
przyszłych obywateli. Praca domowa i 
opiekuńcza jest nierównomiernie 
rozłożona. Rodzina ogranicza lub 
umożliwia swobody kobiet. 

Praca Opieka nad dziećmi i praca w domu są 
traktowane jako działania nierynkowe. 
Tym samym ich wartość nie jest 
uwzględniana w zmiennych kreujących 
wzrost gospodarczy. 

Opieka nad dziećmi i praca w 
gospodarstwie domowym są ważnymi 
zjawiskami, które powinny zostać 
docenione i włączone do rachunków 
narodowych. 

Power Podejście neoklasyczne postrzega 
sprzedaż pracy jako wymianę korzystną 
dla obu stron. W związku z tym pojęcie 
władzy nie jest problemem, ponieważ 
obie strony, pracodawca i pracownik, są 
równe bez względu na płeć. 

Podejście feministyczne wzywa do 

zwrócenia uwagi na nierówności władzy 
w relacjach pracodawca-pracownik, 

ponieważ mężczyźni są często 
faworyzowani, a kobiety mają 
tendencję do bycia pokrzywdzonymi w 
miejscu pracy. Władza i patriarchat to 
ważne pojęcia, które należy wziąć pod 
uwagę, analizując funkcjonalność 
instytucji ekonomicznych. 
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Nierówności Konwencjonalne teorie neoklasyczne 

uznają nierówności na rynku pracy za 
wynik wolnych wyborów dokonywanych 

przez kobiety i mężczyzn. Kobiety i 
mężczyźni mają różne preferencje lub 
zdolności, które skutkują różnym 
statusem i pozycją. 

Feministyczne ekonomistki postrzegają 
nierówności takie jak różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 
segregacja zawodowa czy szklany sufit 

jako konsekwencję dyskryminacji, 
patriarchalnych przekonań, seksizmu 
czy stereotypów. 

 

 

Wskazując na kluczowe różnice między paradygmatem neoklasycznym a feministycznym, możemy 
zaobserwować istotne różnice, a także wiele aspektów, które tradycyjnie były pomijane w teoriach 
ekonomicznych. W 1998 roku Geoff Schneider i Jena Shackelford11 zaproponowali 10 zasad ekonomii 

feministycznej jako antidotum na powszechnie głoszone wówczas zasady ekonomii, m.in. Gregory'ego 
Mankiwa. Profesor ekonomii na Harvardzie, Mankiw zaproponował przegląd dziesięciu zasad 
ekonomicznych w swojej książce Principles of Economics12 . Poprzez przeciwstawienie tych zasad, 

Schneider i Shackelford przynieśli feministyczną alternatywę, która kwestionowała powszechnie 
przyjęte zasady: 
  

 
11 Schneider, Geoff; Shackelford, Jean. "Ten Principles of Feminist Economics: A Modestly Proposed Antidote". 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Bucknell. 2012 

https://web.archive.org/web/20120630022557/http://www.facstaff.bucknell.edu/gschnedr/FemPrcpls.htm 
12 Mankiw, N. Gregory (2020). Zasady ekonomii (Principles of economics) (Ninth ed.). Boston, MA. ISBN 978-0-

357-03831-4. OCLC 1109789332 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-357-03831-4
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC_(identifier)
https://www.worldcat.org/oclc/1109789332
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Gregory Mankiw: Zasady ekonomii Geoff Schneider i Jena Shackelford: Dziesięć 
zasad ekonomii feministycznej: skromna 

propozycja antidotum 

1. Ludzie stają w obliczu kompromisów. 
 

2. Kosztem czegoś jest to, z czego rezygnujesz, 
aby zdobyć coś innego. 
 

3. Ludzie racjonalni swoje decyzje opierają na 
krańcowych korzyściach i kosztach(myślenie 
marginalne) 

 

4. Ludzie reagują na bodźce. 
 

5. Handel może sprawić, że wszystkim będzie 
lepiej. 

 

6. Rynki są zazwyczaj dobrym sposobem 
organizacji działalności gospodarczej. 
 

7. Rządy mogą czasem poprawić wyniki 
rynkowe. 

 

8. Poziom życia danego kraju zależy od jego 
zdolności do wytwarzania dóbr i usług. 
 

9. Ceny rosną, gdy rząd drukuje za dużo 
pieniędzy. 
 

10. Społeczeństwo stoi w obliczu 
krótkookresowego kompromisu między 
inflacją a bezrobociem. 
 

 

 

1. Nie może istnieć coś takiego jak ostateczna lista 

zasad ekonomii feministycznej. 

 

2. Wartości wchodzą do analizy ekonomicznej na 
wielu różnych poziomach. 
 

3. Gospodarstwo domowe jest miejscem 

prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

4. Działalność nierynkowa jest ważna dla 
gospodarki. 

 

5. W gospodarce ważny jest układ władzy. 
 

6. Perspektywa genderowa jest kluczowa w 

badaniach nad ekonomią. 
 

7. Człowiek jest złożony i wpływają na niego nie 
tylko czynniki materialne. 

 

8. Ludzie rywalizują, współpracują i dbają o siebie. 
 

9. Działania rządu mogą poprawić wyniki rynkowe. 
 

10. Zakres ekonomii musi być interdyscyplinarny. 
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ś ą ą
Wiele badań omawia i zwraca uwagę na ważne tematy, które podkreślają nierówności ekonomiczne 
związane z płcią. Krytyka tradycyjnej ekonomii przeprowadzona przez ekonomistki feministyczne 

pokazała, że wiele tematów było zaniedbywanych i niedostatecznie traktowanych w dyskursie 
ekonomicznym. Do takich tematów można zaliczyć gospodarkę opiekuńczą, pracę bez wynagrodzenia, 

różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, negocjacje domowe, szklany sufit itp. Nierówności 
związane z tymi wszystkimi tematami mają charakter płciowy. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie 
są konsekwencje nierówności związanych z płcią. Kompleksowy przegląd danych ilustrujących główne 
nierówności przynoszą Esteban i Roser w swoim artykule opublikowanym w 2018 roku.13 

 

Według badań Estebana i Rosera, aktualne dane pokazują następujące wyniki: 

1. Na całym świecie mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
w większości krajów różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się. 

2. Kobiety są często niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach w firmach. 
3. Kobiety są często nadreprezentowane w nisko płatnych zawodach. 

4. Kobiety mają mniejsze szanse na posiadanie ziemi i kontrolowanie aktywów produkcyjnych. 
5. Kobiety mają często ograniczoną kontrolę nad zasobami gospodarstwa domowego. 
6. Systemy dziedziczenia uwzględniające płeć nie są przyjęte we wszystkich państwach. 
7. Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego stulecia nierówności między płciami znacznie się 

zmniejszyły. 
 

Poniżej podsumowujemy kluczowe wnioski i dane ilustrujące powyższe wyniki: 
 

1. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w większości krajów zmniejszyła się różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. 
Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal istnieje, jednak z roku na rok maleje. Porównując 
statystyki z ostatnich pięciu lat, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się w całej 
Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu za rok 201914 wynika, że średnia różnica w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w UE-27 wynosi 14,1%, co pokazuje różnicę między średnimi zarobkami 
godzinowymi mężczyzn i kobiet. Najwyższa różnica występuje w Estonii (21,7%), najniższa w 
Luksemburgu (1,3%).  

 

 
13 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Nierówności ekonomiczne według płci. Dostępny w: 
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender. 
14 EUROSTAT (2019). Statystyki dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Dostępne na stronie: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics


 

 

 

14 

 

 

Źródło: EUROSTAT. Dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG 

 

Analizując zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć na świecie, dane ILOSTAT (2016)15 

pokazują, że najwyższa różnica występowała w Korei Południowej, Estonii, Rosji, Niemczech, Austrii, 
Czechach, Wielkiej Brytanii, Peru i Chile. Ujemna różnica była w Tajlandii, Hondurasie, Belize, Malezji, 
Turcji, Ekwadorze, Argentynie czy Paragwaju. 

 

 
15 ILOSTAT (2016). Dostępny na stronie: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/4/43/GPG_2019_data.PNG
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Źródło: ILOSTAT (2016). Dostępny na stronie: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx 

 

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmienia się również w trakcie życia i wzrasta wraz z 
wiekiem. Dane pokazują, że ma ona tendencję do zwiększania się, gdy kobiety mają dzieci. 
Ważne pytanie brzmi: jak zmniejszyć zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć. Istnieje wiele 
strategii, które okazały się skuteczne w likwidowaniu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na 
płeć. 

- Podniesienie poziomu wykształcenia kobiet ma pozytywny wpływ na zmniejszenie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. 

- Zmiany w polityce publicznej i praktykach zarządzania w kierunku polityki rynku pracy 
przyjaznej rodzinie mają pozytywny wpływ na zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć, np. objęcie urlopem macierzyńskim lub elastyczne ustalenia dotyczące czasu 
pracy pomagają w utrzymaniu zatrudnienia przez kobiety.  

- Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi pomaga kobietom wcześniej powrócić do pracy, 
ogranicza niepłatną pracę opiekuńczą i zmniejsza różnice w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn. 

- Zmiany w normach społecznych i stereotypach kulturowych mogą pozytywnie wpłynąć na 
równość szans kobiet i mężczyzn oraz pomóc w zmniejszeniu zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć. 

 

2. Kobiety są często niedostatecznie reprezentowane na wyższych stanowiskach w firmach. 
Kobiety w porównaniu z mężczyznami rzadziej można spotkać na stanowiskach kierowniczych. 
Wysoko postawione stanowiska są nadal reprezentowane głównie przez mężczyzn. Mapa pochodząca 
z Wydziału Statystyki ONZ pokazuje odsetek kobiet na wyższych i średnich stanowiskach kierowniczych 
do 2020 roku. W skali globalnej tylko około 19% przedsiębiorstw ma kobietę na stanowisku 
kierowniczym. 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page30.jspx
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Źródło: United Nations Statistics Division (2000-2020). Dostępne pod adresem: 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ 

 

3. Kobiety są często nadreprezentowane w nisko płatnych zawodach. 
Kobiety są nie tylko niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, ale także 
częściej zatrudniane są na stanowiskach o niskich zarobkach. Pracownicy niskopłatni odnoszą się do 
tych, którzy zarabiają mniej niż dwie trzecie mediany rozkładu zarobków.16 Poniżej na mapie ILOSTAT 
można porównać dane dla wybranych krajów, w których udział powyżej 50% oznacza, że na 
stanowiskach z niskim wynagrodzeniem jest więcej kobiet niż mężczyzn. 

 
16 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Nierówności ekonomiczne według płci. Dostępny w: 
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Źródło: ILOSTAT (1995-2015): Dostępny na stronie: http://www.ilo.org/ilostat/ 

 

 

4. W wielu krajach kobiety mają mniejsze szanse na posiadanie ziemi i kontrolowanie aktywów 
produkcyjnych. 

Kobiety mają mniejszą kontrolę nad ważnymi aktywami gospodarstwa domowego, takimi jak ziemia. 
W prawie wszystkich krajach o niskim i średnim dochodzie mężczyźni częściej są właścicielami ziemi 
niż kobiety. Fakt ten negatywnie wpływa na prawa kobiet, np. w przypadku rozwodu lub śmierci męża. 
Co więcej, w niektórych krajach kobiety nie mają takich samych praw do własności jak mężczyźni. Fakt 
ten ilustruje poniższy wykres z World Bank Gender Statistics. Pokazuje on odsetek mężczyzn i kobiet 
(w wieku 15-49 lat) posiadających ziemię na wyłączną własność.  

http://www.ilo.org/ilostat/
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Źródło: World Bank Gender Statistics (2010-2016). Dostępne pod adresem: 
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 

 

5. Kobiety mają często ograniczoną kontrolę nad zasobami gospodarstwa domowego. 
Dane pokazują, że kobiety mają często ograniczoną kontrolę nad tym, jak wydawane są ich osobiste 
zarobione dochody. Mężczyźni częściej są głównymi decydentami. W Afryce Subsaharyjskiej i Azji 

większość kobiet nie jest zaangażowana w decyzje domowe związane z wydawaniem ich zarobionych 
dochodów. To samo dotyczy ogólnego wpływu kobiet na ważne decyzje domowe, takie jak większe 
zakupy domowe. Trend ten jest szczególnie widoczny w gospodarstwach domowych o niskich 

dochodach w krajach o niskich dochodach. Poniższy wykres pokazuje odsetek zamężnych kobiet w 
wieku 15-49 lat, które twierdzą, że same lub wspólnie z mężem mają wpływ na główne decyzje 
dotyczące zakupów domowych. 
 

 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Źródło: World Bank Gender Statistics (1999 - 2016). Dostępny pod adresem: 
https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics 

 

 

6. Nie we wszystkich państwach przyjęto równoprawne dla obu płci systemy dziedziczenia. 
Systemy dziedziczenia równoprawne dla obu płci były do niedawna rzadkością. Poniżej można 
zobaczyć, jak sytuacja wyglądała w 1920 roku. W skali globalnej w większości krajów kobiety nie miały 
równych praw, jeśli chodzi o dziedziczenie. Dziś sytuacja jest znacznie lepsza, jednak nadal istnieją 
kraje w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie czy w Azji Południowo-Wschodniej, które nie stosują 
systemów dziedziczenia równych dla płci. 

 

https://data.worldbank.org/data-catalog/gender-statistics
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Źródło: How Was Life? Nierówności płci od 1980 roku - Carmichael, Dili,i Rijpma. Dostępne na stronie: 
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1 

 

 

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego stulecia nierówności między płciami znacznie się 
zmniejszyły. 
Śledzenie postępów związanych z nierównościami płci w wielu wymiarach ułatwiają wskaźniki 
syntetyczne, które agregują różne wymiary. Takim wskaźnikiem jest Women's Economic Opportunity 

Index (WEO) publikowany przez The Economist Intelligence Unit. 

 

Indeks WEO definiuje możliwości ekonomiczne kobiet jako: "zestaw praw, przepisów, praktyk, 

zwyczajów i postaw, które pozwalają kobietom uczestniczyć w pracy na warunkach mniej więcej 
równych tym, jakie mają mężczyźni, czy to jako zarabiający pracownicy, czy jako właściciele firm".17 

Indeks WEO składa się z 29 wskaźników opartych na danych pochodzących z wielu źródeł, w tym ONZ 
i OECD. 

Poniższa mapa od Economist Intelligence Unit pokazuje indeks WEO w skali globalnej. Wyższe wyniki 
oznaczają lepsze możliwości ekonomiczne dla kobiet. 

 
17 Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Nierówności ekonomiczne według płci. Dostępny w: 
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender. 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306236/3014041ec016.pdf?sequence=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Economic_Opportunity_Index
https://www.eiu.com/n/
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Źródło: Economist Intelligence Unit (2012) 
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Podsumowując, ekonomia feministyczna obejmuje szerokie spektrum obszarów, które są 
przedmiotem badań i przyczynia się do bardziej holistycznego zrozumienia tego, jak mężczyźni i 
kobiety uczestniczą w gospodarce. Feministyczna ekonomia wniosła do badań ekonomicznych nowe 
pytania i zmienne oraz wniosła niewątpliwy wkład w dywersyfikację dyskursu ekonomicznego. 
Odgrywa ważną rolę w ponownym przemyśleniu sposobu, w jaki rozumiemy ekonomię i siły 
napędowe, które za nią stoją. 
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Feministyczna ekonomia 

Feministyczna ekonomia analizuje wzajemne powiązania między płcią a gospodarką. W ten sposób 
ekonomia feministyczna bierze pod uwagę również nieopłacaną, nierynkową część gospodarki i 

społeczeństwa oraz bada siły napędowe stojące za powszechnymi dychotomiami, takimi jak 
ekonomia-społeczeństwo, produktywność-reprodukcja, męskość-kobiecość, płatny-niepłatny czy 
publiczny-prywatny. Co więcej, ekonomia feministyczna analizuje patriarchat i kapitalizm jako 

wzajemnie powiązane formy dominacji. Na tym tle pojawiają się pytania o dystrybucję i dysponowanie 
własnością, dochodami, władzą, wiedzą i własnym ciałem. 
 

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

Różnica między średnimi zarobkami godzinowymi mężczyzn i kobiet. Z danych Eurostatu za 2019 rok 

wynika, że średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE-27 wynosi 14,1% Największa 
różnica występuje w Estonii (21,7%), najmniejsza w Luksemburgu (1,3%). 
 

Homo economicus 

Homo economicus postać uniwersalna, aktywny podmiot na rynku pracy, który jest samowystarczalny, 
egoistyczny i racjonalny. Homo economicus jest wolny od wpływów społecznych i ma jasno określone 
preferencje. Funkcjonuje na idealnym rynku opartym na własnym interesie, gdzie jedynym środkiem 
komunikacji są ceny. Homo Economicus ma nieograniczone pragnienia i ograniczone zasoby i jest w 
stanie optymalizować swoje wybory. 
 

Człowiek relacyjny 

Według ekonomistek feministycznych ludzie są relacyjni i są definiowani przez wiele zmiennych (np. 

płeć, wiek, rasę, klasę społeczną, religię, przekonania, wartości, status migracyjny, status rodzinny itp.) 
Są pod wpływem społeczeństw, w których żyją. Na wybory ludzi wpływa wiele czynników, mają oni 
różne możliwości wynikające z nierównych pozycji. 
 

System rachunków narodowych 

System rachunków narodowych to metryka, według której kraje mierzą swój wynik gospodarczy. SNA 
nie uwzględnia nieodpłatnej pracy jako zmiennej. Z tego powodu SNA jest krytykowany przez 
ekonomistki feministyczne, ponieważ podstawowa i niezbędna praca jest ignorowana. 
 

Praca nieodpłatna 

Praca nieodpłatna obejmuje pracę opiekuńczą, pracę w gospodarstwie domowym, pracę na własne 
potrzeby, nieodpłatną pracę na rynku oraz wolontariat. Nie ma jednej definicji pracy nieodpłatnej, 
jednak w większości przypadków praca nieodpłatna jest postrzegana jako praca, która przyczynia się 
do reprodukcji społeczeństwa. 
 

Wskaźnik możliwości ekonomicznych kobiet 

Zestaw praw, przepisów, praktyk, zwyczajów i postaw, które pozwalają kobietom uczestniczyć w życiu 
zawodowym na warunkach mniej więcej takich samych jak mężczyźni, zarówno jako pracownicy 
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etatowi, jak i właściciele firm. Indeks WEO składa się z 29 wskaźników opartych na danych 
pochodzących z wielu źródeł, w tym ONZ i OECD. 
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Ć
Tytuł działania Równe prawa do dziedziczenia dla kobiet 

Zarys 

tematyczny 

Poniższe ćwiczenie wprowadza uczestników w jeden z tematów 
ilustrujących nierówności związane z płcią. Dzięki globalnym danym 
pokazującym zmiany w systemach dziedziczenia w poszczególnych krajach, 
uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat czynników i aspektów 
wpływających na pozycję kobiet w gospodarce w stosunku do mężczyzn. 
 

Cele ● uświadomienie uczestnikom podstawowych przyczyn nierówności 
związanych z systemami dziedziczenia 

● zwiększenie umiejętności analitycznych i argumentacyjnych 
uczestników 

Materiały ● 3 mapy 

● flipchart, markery, karteczki samoprzylepne 

● Internet 

Czas W sumie 2 godz. 

1. Wprowadzenie do tematu, instrukcje, podział na grupy (15 min.) 
2. Praca w grupach (60 min.) 

3. Refleksja (45 min.) 

Wielkość grupy  6-20 uczestników 

Instrukcje dla 

trenerów 

  

1. Najpierw zapoznaj uczestników z tematem i wyjaśnij ogólną ideę 
ćwiczenia. 

2. Podziel uczestników na grupy 3-5 osobowe. 

3. Poproś uczestników o zapoznanie się z instrukcją dla uczestników. 
4. Obserwuj pracę poszczególnych grup. 
5. Poproś uczestników, aby zastanowili się nad efektami swojej pracy. 

Instrukcje dla 

uczestników 

 

 

 

1. Przeczytaj tekst wprowadzający: 
 

"Systemy dziedziczenia wciąż nie są równe dla płci na całym świecie. 
Jeszcze do niedawna systemy dziedziczenia równe dla płci były 
rzadkością. Gdy spojrzymy na mapę datowaną na rok 1920, zobaczymy, 
że w wielu krajach na świecie nie było takich samych praw do 

dziedziczenia dla kobiet i mężczyzn. W XX wieku sytuacja znacznie się 
zmieniła, jednak nadal istnieją kraje w Afryce Północnej, na Bliskim 
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Wschodzie czy w Azji Południowo-Wschodniej, które nie stosują 
równych dla obu płci systemów dziedziczenia. 
Nierówny podział dziedziczonego bogactwa ma znaczący wpływ na 
nierówności ekonomiczne. Ponieważ ziemia jest ważnym składnikiem 
majątku i źródłem utrzymania, w wielu krajach istnieją od dawna 
opracowane zasady dotyczące sposobu przekazywania ziemi z 
pokolenia na pokolenie. W wielu krajach rozwijających się kobiety 
często napotykają bariery prawne, które nie pozwalają im na 
dziedziczenie majątku. W niektórych krajach wdowy i córki posiadają 
ziemię tylko tymczasowo, co może prowadzić do konfliktów 
spowodowanych kwestionowaniem własności ziemi."  
 

2. Przedyskutujcie w grupach poniższe pytania i przedstawcie 
uzasadnione argumenty. 

a. Przyjrzyj się trzem poniższym mapom ilustrującym zmiany 
w zakresie równego dziedziczenia płci w poszczególnych 
krajach. Porównaj sytuację w latach 1920, 1980 i 2000 w 

różnych państwach i przedyskutuj możliwe 
zmienne/czynniki, które mogły wpłynąć na zmiany w 
kierunku równego dziedziczenia płci w poszczególnych 
strefach geograficznych i państwach. 

b. Jakie konsekwencje przynosi nierówny system 

dziedziczenia dla kobiet, rodzin, społeczności, ekonomii, 
polityki i społeczeństwa w ogóle? 

c. Wyobraź sobie, że jako polityk wysokiego szczebla jesteś 
odpowiedzialny za wprowadzenie równego dla obu płci 
systemu dziedziczenia w kraju, w którym kobiety nie miały 
do tej pory równych praw do dziedziczenia. Jak byś 
postąpił/-ła? Jakie ważne aspekty/czynniki/sytuacje trzeba 
wziąć pod uwagę, aby odnieść sukces? 
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Podsumowanie 

i refleksja 

Przeznacz co najmniej 45 minut na końcowe podsumowanie i refleksję. 
Najpierw zachęć grupy do podzielenia się wynikami pracy grupowej i 
omówienia swoich argumentów. Następnie można zadać ogólne pytania 
oceniające wyciągnięte wnioski i proces dochodzenia do nich. 
 

 Możesz wykorzystać następujące pytania: 
● Jaką nową wiedzę i informacje zdobyłeś podczas tego ćwiczenia? 

● Co sprawiło Ci największą przyjemność? 

● Co było dla ciebie trudne? 

● Jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę? 

 

Wskazówki dla 

trenerów 

Wyzwania, które mogą się pojawić: 

Uczestnicy mogą mieć różny poziom wiedzy i umiejętności dotyczących 
tematu. Dlatego warto ocenić to wcześniej i upewnić się, że grupy są 
odpowiednio podzielone (połączyć w pary bardziej doświadczonych i mniej 
doświadczonych uczestników). 

Więcej o: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 

 

Ortiz-Ospina Esteban, Max Roser (2018). Nierówności ekonomiczne według płci. Dostępne na: 
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender 

 

http://economic-literacy.eu/
https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-gender
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https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/importance-of-equal-inheritance-rights-for-female-empowerment
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Ć ą
Tytuł działania Jak sztywne są normy i przekonania? 

Zarys 

Tematyczny 

Poniższe ćwiczenie pokazuje uczestnikom, jak normy społeczne i osobiste 
przekonania mogą ewoluować w różnych okolicznościach. Zachęca 
uczestników do dyskusji na temat tego, jakie czynniki/aspekty/zmienne 

mogą wpływać na normy społeczne i osobiste przekonania. Ćwiczenie 
wskazuje na wpływ norm i przekonań na pozycję kobiet w społeczeństwie 
i gospodarce. Ponadto, zachęca uczestników do dyskusji nad strategiami, 
w jaki sposób można zmienić normy społeczne i przekonania, aby wspierać 
równy udział kobiet i mężczyzn w gospodarce. 
 

Cele ● uświadomienie uczestnikom wpływu norm społecznych i 
osobistych przekonań na zachowania ludzkie i udział kobiet w 
gospodarce 

● zwiększenie umiejętności analitycznych i argumentacyjnych 
uczestników 

Materiały ● 2 grafiki 

● flipchart, markery, karteczki samoprzylepne 

● Internet 

Czas W sumie 2 godz. 

1. Wprowadzenie do tematu, instrukcje, podział na grupy (15 min.) 
2. Praca w grupach (60 min.) 

3. Refleksja (45 min.) 

Wielkość grupy  6-20 uczestników 

Instrukcja dla 

trenerów 

  

1. Wprowadź uczestników w temat i wyjaśnij im ogólną ideę 
ćwiczenia. 

2. Podziel uczestników na grupy 3-5 osobowe. 

3. Poproś uczestników o zapoznanie się z instrukcją dla uczestników. 
4. Obserwuj pracę poszczególnych grup. 
5. Poproś uczestników, aby zastanowili się nad efektami swojej pracy. 
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Instrukcja dla 

uczestników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przeczytaj tekst wprowadzający: 
 

"Niektórzy ekonomiści twierdzą, że inwestycje w upodmiotowienie 
ekonomiczne kobiet nie przynoszą żadnych długofalowych efektów, 
ponieważ bardzo trudno jest zmienić ludzkie zachowania oparte na 
sztywnych normach społecznych i osobistych przekonaniach. 

 

Jedno z badań dotyczących społeczności migrantów w Szwecji 
(Institutet för Framtidsstudier, 2019) pokazało, że normy społeczne 
mogą nie być tak sztywne. W badaniu porównano odpowiedzi 
społeczności migrantów mieszkających w Szwecji (Irańczyków, 
Irakijczyków i Turków) z dominującymi przekonaniami w ich kraju 
pochodzenia. Badanie wykorzystało pytania World Value Survey do 
analizy przekonań takich jak równość płci, homoseksualizm, aborcja czy 
rozwody. Jako przykład można zobaczyć dwa wykresy pokazujące 
różnice w odpowiedziach Szwedów i respondentów ze społeczności 
migrantów w porównaniu z dominującymi przekonaniami w krajach ich 
pochodzenia (Iran, Irak, Turcja). Liczby te pokazują interesujące 
wyniki."   

 

2. Przyjrzyj się poniższym rysunkom i omów pytania: 

 

a. Dane pokazują, że osoby ze środowisk migracyjnych mają 
inne przekonania związane z udziałem kobiet i mężczyzn w 
gospodarce i społeczeństwie w porównaniu z osobami z ich 
krajów pochodzenia. Jakie mogą być przyczyny, które 
powodują zmiany w ich poglądach i przekonaniach? 

b. Czy potrafisz wymienić kilka przekonań, które prowadzą do 
nierównej pozycji kobiet? Jakie są przyczyny takich 
przekonań i co jest potrzebne, aby je zmienić? 

c. Wyobraź sobie, że jesteś odpowiedzialny za przygotowanie 
treści kursu aklimatyzacyjnego dla migrantów z Iranu 

przybywających do Twojego kraju. Jakie tematy zawarłbyś 
w kursie? 
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Podsumowanie 

i refleksja 

Przeznacz co najmniej 45 minut na końcowe podsumowanie i refleksję. 
Najpierw zachęć grupy do podzielenia się wynikami pracy grupowej i 

omówienia swoich argumentów. Następnie można zadać ogólne pytania 
oceniające wyciągnięte wnioski i proces. 
 

 Możesz wykorzystać następujące pytania: 
● Jaką nową wiedzę i informacje zdobyłeś podczas tego ćwiczenia? 

● Co sprawiło Ci największą przyjemność? 

● Co było dla ciebie trudne? 

● Jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę? 

 

Wskazówki dla 

trenerów 

Wyzwania, które mogą się pojawić: 

Uczestnicy mogą mieć różny poziom wiedzy i umiejętności dotyczących 
tematu. Dlatego warto ocenić to wcześniej i upewnić się, że grupy są 
odpowiednio podzielone (połączyć w pary bardziej doświadczonych i mniej 
doświadczonych uczestników). 

 

  

Więcej o: 
Towards Economic Literacy: http://economic-literacy.eu 

 

Livani, Talajeh (2019). Wspieranie upodmiotowienia ekonomicznego kobiet: Mission impossible? 

Brookings. Dostępne na: https://www.brookings.edu/blog/future-

development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/ 

 

 

 

  

http://economic-literacy.eu/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/10/28/promoting-womens-economic-empowerment-mission-impossible/
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ę

Ć
1/ Które z poniższych dychotomii są ważnymi tematami dla ekonomistek feministycznych? 

a/ wzrost - recesja 

b/ odpłatne – nieodpłatne 

c/ rynek - wartość 

 

2/ Które z tych ekonomistek uważane są za ekonomistki feministyczne? 

a/ Barbara Bergmann 

b/ Milton Friedman 

c/ Christine Lagarde 

 

3/ Które z poniższych stwierdzeń nie wpisuje się w paradygmat feministyczny? 

a/ Praca domowa i obowiązki opiekuńcze są nierównomiernie rozłożone pomiędzy mężczyzn i kobiety 

b/ Państwo jest ważnym aktorem, który interweniuje w rodziny 

c/ Członkowie rodziny specjalizują się w działaniach, w których mają przewagę komparatywną 

 

4/ Co to jest system rachunków narodowych? 

a/ uniwersalny system rachunkowości wykorzystywany do regulowania krajowych stóp procentowych 

b/ metryka, według której kraje mierzą swój wynik gospodarczy 

c/ Instytucja globalna mierząca poziom wzrostu krajowego 

 

5/ Które kraje mają największe różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn? 

a/ Polska, Bułgaria, Rumunia 

b/ Cypr, Hiszpania, Grecja 

c/ Węgry, Słowacja, Łotwa 

 

6/ Które z tych stwierdzeń jest prawdziwe? 

a/ W skali globalnej tylko około 9% przedsiębiorstw ma kobietę na stanowisku kierowniczym 

b/ Na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć można wpłynąć poprzez zapewnienie 
dzieciom wczesnej edukacji 

c/ W ciągu ostatnich kilku dekad w większości krajów wzrosły różnice w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn 

 

7/ Który z poniższych rodzajów pracy jest pracą nieodpłatną? 

a/ praca sezonowa 

b/ prace domowe 

c/ praca o niepewnym charakterze 

 

8/ Czym jest Indeks Szansy Ekonomicznej Kobiet? 

a/ Znane pismo naukowe specjalizujące się w ekonomii feministycznej 
b/ Zespół różnych czynników, które pozwalają kobietom uczestniczyć w życiu zawodowym na 
warunkach mniej więcej równych warunkom, na jakich pracują mężczyźni 
c/ metryka określająca szanse kobiet w porównaniu z mężczyznami w krajach rozwijających się 
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9/ Co oznacza termin "człowiek relacyjny"? 

a/ Człowiek, który działa racjonalnie zgodnie z trendami na rynku pracy 

b/ Człowiek żyjący w społecznościach, które mają swoje własne prawa i przepisy 

c/ Istota ludzka, którą określa wiele zmiennych, w tym rasa, przekonania lub status migracyjny 

 

10/ Która z tych zasad może być związana z ekonomią feministyczną? 

a/ Ludzie racjonalni myślą o kolejnych krokach wprzód 

b/ Relacje władzy są ważne w gospodarce 

c/ Handel może sprawić, że wszystkim będzie żyło się lepiej 
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Ć ą
ą ą ą

 

Działania rządu nie mogą poprawić wyników rynkowych. 
Działalność nierynkowa jest ważna dla gospodarki. 
Zakres ekonomii musi być interdyscyplinarny. 
Handel może przyczynić się do poprawy jakości życia każdego człowieka dzięki specjalizacjom. 
Nierówności na rynku pracy są wynikiem wolnych wyborów dokonywanych przez kobiety i mężczyzn. 
Segregacja zawodowa i szklany sufit to ważne zjawiska. 
Urlop macierzyński negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy. 
Rodzina ogranicza lub umożliwia swobody kobiet. 
Specjalizacja może prowadzić do zwiększonej podatności na zagrożenia. 
Kobiety są bardziej przystosowane do pracy opiekuńczej. 
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Ć
 

1/ Średnia różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w UE-27 pogorszyła się w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat. NIE 

2/ Wysokie stanowiska pracy są w UE równo rozdzielone między kobiety i mężczyzn. NIE 

3/ W większości krajów na świecie wprowadzono systemy dziedziczenia równe dla płci. TAK 

4/ Mężczyźni są jedynymi właścicielami majątku produkcyjnego w Afryce Subsaharyjskiej. NIE 

5/ Homo Economicus ma ograniczone zasoby i jest w stanie optymalizować swoje wybory. TAK 

6/ Niepłatna praca na rynku jest naturalną konsekwencją wyboru kobiet do opieki nad dziećmi. NIE 

7/ Kobiety mają często ograniczoną kontrolę nad zasobami gospodarstwa domowego w 
gospodarstwach domowych o niskich dochodach zlokalizowanych w krajach o wysokich dochodach. 

NIE 

8/ Kobiety częściej kończą niskopłatne prace w porównaniu z mężczyznami. TAK 

9/ Ceny spadają, gdy rząd drukuje za dużo pieniędzy. NIE 

10/ Feministyczna ekonomia postrzega patriarchat i kapitalizm jako powiązane ze sobą formy 
dominacji. TAK 
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Ć
 

1/ Kiedy mężczyźni i kobiety mają takie same prawa do majątku po śmierci męża lub żony, nazywa się 
to systemem równości .................. względem płci. (dziedziczenia) 

2/ Różnica między średnimi zarobkami za godzinę pracy kobiet i mężczyzn nazywana jest ........... 

wynagrodzeń ze względu na płeć. (różnicą) 
3/ Postać przedstawiająca aktywnego uczestnika rynku, który jest samowystarczalny i racjonalny, 
nazywana jest ................ (homo economicus) 

4/ Ekonomia feministyczna stopniowo ewoluowała w wyraźnie przeciwstawną szkołę myślenia do  
ekonomii.............. (neoklasycznej) 

5/ Traktowanie mężczyzn i kobiet w różny sposób ze względu na ich płeć nazywane jest ................ 
(dyskryminacją). 
6/ Najniższe w UE zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć występuje w .............. 
(Luksemburgu) 
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ą ń
Dlaczego wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet (WEE) jest istotne? W jaki sposób wspierać 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet i inwestować w nie? Jak możemy pobudzić przedsiębiorczość 
kobiet jako narzędzie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet? 

Odpowiedzi na te pytania przedstawiono pokrótce w poniższym artykule stanowiącym wprowadzenie 
do tematu wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet. Artykuł zawiera podsumowanie kontekstu oraz 
ogólne omówienie przyczyn zjawiska, a także narzędzi dedykowanych kobietom w ramach wsparcia 
ich niezależności oraz równego uczestnictwa w rynku pracy. Bardziej szczegółową analizę tematu 
znaleźć można w pełnej wersji artykułu. 
 

Istnieje kilka definicji terminu „wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet” (ang. „women economic 
empowerment”, w skrócie „WEE”). W większości definicji WEE postrzegane jest jako proces, który 
pomaga kobietom uzyskać dostęp do zasobów i możliwości przyczyniających się tym samym do 
zwiększenia zakresu posiadanych praw, lepszej kontroli zasobów, rozszerzenia niezależności 
w procesie podejmowania decyzji oraz poprawy szans na uzyskanie korzyści ekonomicznych. 
 

ą ę
ą ę

Kobiety napotykają różnorodne ograniczenia i bariery w dostępie do rynku pracy oraz w ramach 
uczestnictwa w nim. W toku licznych studiów i badań poczyniono następujące ustalenia ilustrujące 
nierówną pozycję kobiet na rynku pracy: 

● Kobiety mają mniejsze szanse na uczestnictwo w rynku pracy w porównaniu z mężczyznami; 
są nadreprezentowane w zatrudnieniu nieformalnym, częściej mają niepewną sytuację 
zawodową, a w niektórych krajach są dyskryminowane przez prawo. 

● Kobiety są bardziej narażone na bezrobocie niż mężczyźni. 
● Kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. 
● Kobiety mają gorszy dostęp do ochrony socjalnej i usług finansowych. 
● Kobiety mają trudności w uzyskaniu awansu na najwyższe stanowiska kierownicze. 
● Kobiety ponoszą nieproporcjonalnie większą odpowiedzialność za wykonywanie nieodpłatnych 

i formalnie nieuznawanych za pracę obowiązków opiekuńczych. 
● Kobiety rzadziej zostają przedsiębiorcami. 

 
 

Pozyskując wsparcie w kontekście promowania wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, warto 
udowodnić pozytywny wpływ gospodarczy i społeczny takich działań. Istnieje szereg studiów i badań 
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potwierdzających pozytywny wpływ wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet na ogólny dobrobyt 
gospodarczy i społeczny. 
 
Ustalenia poczynione w toku przedmiotowych studiów i badań wskazują, że wzmocnienie pozycji 
gospodarczej kobiet: 

● wspiera równość mężczyzn i kobiet w zakresie udziału w życiu gospodarczym; 
● pomaga zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami oraz lukę w zatrudnieniu 

pomiędzy płciami; 
● wspiera odpowiednie warunki pracy; 
● pozwala wykorzystać potencjał społeczno-ekonomiczny kobiet; 
● pośrednio wpływa na jakość życia całych rodzin, lokalnych społeczności oraz ogółu 

społeczeństwa; 
● wyznacza kierunek w procesie wiodącym do ograniczania ubóstwa; 
● umożliwia dostęp do kapitału i usług finansowych; 
● pobudza powstawanie nowych przedsiębiorstw i stanowi wsparcie dla gospodarek lokalnych, 

pobudza wydajność gospodarczą oraz zwiększa poziom dywersyfikacji gospodarczej; 
● pośrednio wpływa na jakość życia całych rodzin, lokalnych społeczności oraz ogółu 

społeczeństwa; 
● wyznacza kierunek w procesie wiodącym do ograniczania ubóstwa; 
● wspiera odpowiednie warunki pracy. 

 

ę ą

Istnieje szeroki wachlarz narzędzi uważanych za kluczowe i niezbędne na początkowym etapie procesu 
wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet. Na świecie obserwujemy jednak znaczne różnice w sposobie 
ich wdrażania. Ogólnie rzecz biorąc, swoją skuteczność we wspieraniu WEE udowodniły w praktyce 
narzędzia wymienione poniżej: 

● Umożliwienie kobietom podejmowania niezależnych decyzji; 
● Otwarta dyskusja na temat ewolucji norm społecznych; 
● Dostęp do edukacji i szkoleń; 
● Dostęp do dochodów; 
● Dostęp do godnych i elastycznych możliwości zatrudnienia; 
● Dostęp do pomocy w opiece nad dziećmi; 
● Zachęty dla mężczyzn do przejęcia części obowiązków opiekuńczych i rodzinnych; 
● Polityki promujące równość w miejscu pracy; 
● Dostęp do usług finansowych; 
● Wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet. 

 

 

ą ą ąć
ść

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni odgrywają odmienne role w różnych społeczeństwach 
i gospodarkach. Ze względu na obiektywnie istniejące bariery, kobiety mają trudności z uzyskaniem 
dostępu do takich samych możliwości na rynku pracy jak mężczyźni. Celem wzmocnienia pozycji 
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gospodarczej kobiet jest równe uczestnictwo w rynku i równy dostęp do zasobów zarówno po stronie 
mężczyzn, jak i kobiet. 
 
Istnieją różne podmioty dysponujące różnymi narzędziami i możliwościami wpływu na wzmocnienie 
pozycji gospodarczej kobiet. W gronie tym znajdują się same kobiety, ale także mężczyźni, 
pracodawcy, związki zawodowe, czy państwo. Wielu ekonomistów przyznaje, że tworzenie 
sprzyjających warunków dla kobiet, umożliwiających im usamodzielnienie się oraz podjęcie 
aktywności na rynku pracy przyczynia się do ogólnego rozwoju i wzrostu dobrobytu. Z tego względu, 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet zyskuje na ważności jako temat uwzględniany w agendach 
podmiotów decyzyjnych i twórców polityk. Działania w tym obszarze wymagają jednak nie tylko 
systemowej zmiany polityczno-infrastrukturalnej, ale także zmiany naszego sposobu myślenia. Bez 
większego zaangażowania mężczyzn w opiekę nad dziećmi i obowiązki rodzinne nie uda się skutecznie 
zmienić tradycyjnego paradygmatu rodziny. Ponadto, każde narzędzie wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet należy oceniać indywidualnie przez pryzmat ogólnej sytuacji w danym kraju 
i wprowadzonych już polityk, biorąc pod uwagę cały kontekst społeczny. 
 
Bardziej złożony obraz współzależności między płcią a gospodarką przeanalizowano w artykule 
„Feminist Economics” („Ekonomia feministyczna”). Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej 
wiedzy na temat kluczowych założeń paradygmatu feministycznego i źródłowych przyczyn 
nierówności płci, zapraszamy do zapoznania się z powyższym artykułem, gdzie znajdą kolejną dawkę 
inspiracji. 
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Dlaczego wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet (WEE) jest istotne? Dlaczego należy wspierać 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet i inwestować w nie? Jak możemy pobudzić przedsiębiorczość 
kobiet jako narzędzie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet? 

Na te i inne pytania odpowiadamy krok po kroku w treści poniższego artykułu zawierającego 
wprowadzenie do tematu, objaśnienie kontekstu oraz uzasadnienie potrzeby wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet, a także odpowiednie dane liczbowe ilustrujące kluczowe tezy padające 
w artykule. Znajdziecie tu również uporządkowany przegląd narzędzi i polityk wspierających 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet. Ponadto dowiecie się więcej na temat przedsiębiorczości 
jako skutecznego narzędzia wspierania kobiet i wzmacniania ich pozycji gospodarczej. 
 

Istnieje kilka definicji terminu „wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet” (ang. „women economic 
empowerment”, w skrócie „WEE”). Tytułem przykładu, przedstawiamy poniżej trzy takie definicje 
sformułowane przez organizacje działające nie dla zysku: 
„CARE definiuje wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet jako proces, dzięki któremu kobiety 
zwiększają zakres posiadanych praw do zasobów ekonomicznych oraz zyskują możliwości 
podejmowania decyzji korzystnych z punktu widzenia ich samych oraz ich rodzin i lokalnych 

społeczności.” (1) 
 
„Fundacja Billa i Melindy Gatesów definiuje wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet jako proces 

transformacji, który pomaga kobietom i dziewczętom przejść od ograniczonej władzy, ograniczonego 
głosu i ograniczonych możliwości wyboru w domu i w życiu gospodarczym do sytuacji, w której będą 
posiadać umiejętności, zasoby i możliwości niezbędne z punktu widzenia równego konkurowania na 

rynkach, a także siłę sprawczą pozwalającą im kontrolować zyski ekonomiczne oraz czerpać z nich 

korzyści.” (2) 
 
„OXFAM definiuje wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet jako sytuację, w której kobiety mogą 
cieszyć się przysługującymi im prawami do kontrolowania zasobów, majątku, dochodów i własnego 
czasu i czerpania z nich korzyści oraz w której mają możliwość zarządzania ryzykiem i poprawy 

własnego statusu ekonomicznego i dobrostanu.” (3) 
 
Po zapoznaniu się z powyższymi definicjami, możemy już zidentyfikować istotne punkty wspólne, 
stanowiące kluczowe kryteria dla zrozumienia pojęcia WEE, a mianowicie prawo do podejmowania 
decyzji, dostęp do potrzebnych zasobów oraz korzyści ekonomiczne. 
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Na pytanie dlaczego należy wspierać wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet i inwestować w kobiety 
można łatwo odpowiedzieć, jeśli przyjrzymy się ogólnemu kontekstowi sytuacji oraz danym 
liczbowym, zarówno w wymiarze globalnym, jak i europejskim. 
 
Na całym świecie udział kobiet w rynku pracy jest niższy niż udział mężczyzn. Według statystyk MOP 
(4, str. 7) różnica między płciami w obszarze aktywności zawodowej w ujęciu globalnym w roku 2018 
wynosiła 26,5% (na każdych 75,0 pracujących mężczyzn przypadało 48,5 pracujących kobiet). 
W Europie Północnej, Południowej i Zachodniej różnica między płciami w zakresie uczestnictwa 
w rynku pracy wynosiła 11,9% (pracowało tu 63,4% mężczyzn oraz 51,6% kobiet), zaś w Europie 
Wschodniej różnica ta wynosiła 15,2% (przy 67,0% pracujących mężczyzn i 51,8% pracujących kobiet). 
 
Według publikacji ONZ Kobiet: Facts and Figures: Economic Empowerment (Fakty i liczby: 

Wzmocnienie pozycji gospodarczej (5) sytuacja na światowym rynku pracy wyraźnie wskazuje na 
niekorzystną pozycję kobiet. Poniżej podsumowujemy najważniejsze fakty i przedstawiamy dane 
statystyczne (z naciskiem na kontekst europejski) ilustrujące następujące stwierdzenia: 

● Kobiety mają mniejsze szanse na uczestnictwo w rynku pracy w porównaniu z mężczyznami; 
są nadreprezentowane w zatrudnieniu na część etatu oraz zatrudnieniu nieformalnym, 
częściej mają niepewną sytuację zawodową, a w niektórych krajach są dyskryminowane 
przez prawo. 
Według danych zebranych przez ONZ Kobiety, wskaźnik aktywności zawodowej kobiet 
w wieku 25-54 lata wynosi 63% w porównaniu z 94% dla mężczyzn. W ujęciu globalnym, 
ponad 2,7 mld kobiet jest prawnie pozbawionych takiego samego wyboru pracy, jakim 
dysponują mężczyźni. 

● Kobiety są bardziej narażone na bezrobocie niż mężczyźni. 
Statystyki Międzynarodowej Organizacji Pracy (4) pokazują, że światowa stopa bezrobocia 
w roku 2018 wynosiła 5,2% w przypadku mężczyzn i 6,0% w przypadku kobiet. Prognozy 
wskazują, że stosunkowo stabilny trend w tym zakresie utrzymywać się będzie do roku 2021. 
Według EUROSTATU (6), stopa bezrobocia w UE w roku 2018 wynosiła 6,6% w przypadku 
mężczyzn oraz 7,1% w przypadku kobiet. 

● Kobiety zarabiają mniej od mężczyzn. 
Tak zwana luka płacowa między kobietami i mężczyznami to względna różnica w średniej 
godzinowej płacy brutto kobiet i mężczyzn. Według danych EUROSTATU (7), kobiety w UE 
w roku 2017 zarabiały za godzinę średnio o 16% mniej niż mężczyźni. Pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi obserwuje się tu znaczące rozbieżności. 
Największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w Estonii (25,6%), 
Republice Czeskiej (21,1%) oraz Niemczech (21,0%). Najniższą lukę płacową między kobietami 
i mężczyznami odnotowuje się z kolei w Rumunii (3,5%), Luksemburgu (5,0%) oraz we 
Włoszech (5,0%). Zmiany w tej kwestii postępują bardzo powoli – na przestrzeni ostatnich 7 
lat luka płacowa zmniejszyła się o zaledwie 1%. Według danych Eurostatu, kobiety we Francji 
zarabiają średnio o 15,5% mniej niż mężczyźni. Przykładowo, w roku 2020, ze względu na 
nierówności płacowe, Francuzki zaczęły wykonywać swoją pracę „nieodpłatnie” już od 4 
listopada. 

● Kobiety mają gorszy dostęp do ochrony socjalnej i usług finansowych. 
Nierówności płci na rynku pracy skutkują gorszą dostępnością do ochrony socjalnej 
uzyskiwanej dzięki zatrudnieniu, w tym do emerytur, zasiłków dla bezrobotnych, czy 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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świadczeń związanych z ochroną macierzyństwa. Niższe płace przekładają się również na 
ograniczony dostęp do kapitału finansowego. 

● Kobiety mają trudności w uzyskaniu awansu na najwyższe stanowiska kierownicze. 
Kobiety napotykają także inne bariery, takie jak tzw. „szklany sufit”, będący metaforą barier, 
z jakimi kobiety mierzą się w procesie awansowania na wysokie stanowiska. Tylko 5% 
prezesów w rankingu Fortune 500 to kobiety. 

● Kobiety ponoszą nieproporcjonalnie większą odpowiedzialność za wykonywanie 
nieodpłatnych i formalnie nieuznawanych za pracę obowiązków opiekuńczych. 
Nieodpłatnie wykonywana przez kobiety praca opiekuńcza nie jest nadal formalnie uznawana, 
mimo jej znaczenia dla funkcjonowania gospodarki. Według danych ONZ Kobiety (5), kobiety 
poświęcają około 2,5 razy więcej czasu na wykonywanie nieodpłatnych obowiązków 
opiekuńczych niż mężczyźni. Gdyby nieodpłatna praca kobiet została przeliczona na pieniądze, 
jej wartość odpowiadałaby od 10 do 39% PKB. 

● Kobiety rzadziej zostają przedsiębiorcami. 
W 40% gospodarek, kobiety od niedawna prowadzące działalność gospodarczą (czyli będące 
młodymi przedsiębiorcami lub początkującymi właścicielkami firm) stanowią jedynie połowę 
lub mniej niż połowę grupy aktywnych mężczyzn-przedsiębiorców (8). 

 

Pozyskując wsparcie w kontekście promowania wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, warto 
udowodnić pozytywny wpływ gospodarczy i społeczny takich działań. Istnieje szereg studiów i badań 
(zob. „Bibliografia”) potwierdzających pozytywny wpływ wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet na 
ogólny dobrobyt gospodarczy i społeczny. 
 
Ustalenia poczynione w toku przedmiotowych studiów i badań wskazują, że wzmocnienie pozycji 
gospodarczej kobiet: 

● wspiera równość mężczyzn i kobiet w zakresie udziału w życiu gospodarczym; 
● pomaga zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami oraz lukę w zatrudnieniu 

między płciami; 
● wspiera odpowiednie warunki pracy; 
● pozwala wykorzystać potencjał społeczno-ekonomiczny kobiet; 
● pośrednio wpływa na jakość życia całych rodzin, lokalnych społeczności oraz ogółu 

społeczeństwa; 
● wyznacza kierunek w procesie wiodącym do ograniczania ubóstwa; 
● ułatwia dostęp do kapitału i usług finansowych oraz pozwala wykorzystać potencjał 

społeczno-ekonomiczny kobiet; 
● pobudza powstawanie nowych przedsiębiorstw i stanowi wsparcie dla gospodarek lokalnych, 

pobudza wydajność gospodarczą oraz zwiększa poziom dywersyfikacji gospodarczej; 
● pośrednio wpływa na jakość życia całych rodzin (wzrost dochodów gospodarstw domowych, 

lepszy poziom opieki zdrowotnej, lepsza jakość odżywiania, planowanie rodziny, zwiększony 
dobrostan, większe inwestycje w edukację dzieci itp.), społeczności lokalnych, a także ogółu 
społeczeństwa (podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne); 

● ograniczania ubóstwa; 
● wspiera odpowiednie warunki pracy (sprawiedliwe wynagrodzenie, bezpieczne warunki 

pracy, zapobieganie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć). 
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Istnieje szeroki wachlarz narzędzi uważanych za kluczowe i niezbędne na początkowym etapie procesu 
wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet. Na świecie obserwujemy jednak znaczne różnice w sposobie 
ich wdrażania. Ogólnie rzecz biorąc, swoją skuteczność we wspieraniu WEE udowodniły w praktyce 
narzędzia wymienione poniżej: 

● Umożliwienie kobietom podejmowania niezależnych decyzji (tworzenie warunków wolnych 
od ograniczeń prawnych ze względu na płeć, wolnych od gróźb przemocy itp.). 

● Otwarta dyskusja na temat ewolucji norm społecznych (omawianie sztywnych norm 
społecznych związanych z płcią, podejmowanie próby podważenia uprzedzeń i stereotypów 
w stylu: „kobiety powinny zajmować się domem i dziećmi, a mężczyźni zapewniać byt swoim 
rodzinom i realizować się na rynku pracy”). 

● Dostęp do edukacji i szkoleń (równy dostęp dziewcząt i młodych kobiet do szkół 
i uniwersytetów, edukacja w zakresie przedsiębiorczości, znajomość finansów i ekonomii, 
kształcenie zawodowe, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie, szkolenia 
technologiczne i cyfrowe pozwalające nadążyć za zmianami na rynku pracy itp.). 

● Dostęp do dochodów oraz godnych i elastycznych możliwości zatrudnienia (tworzenie 
warunków umożliwiających kobietom integrację z rynkiem pracy) 

● Dostęp do pomocy w opiece nad dziećmi (przystępne cenowo placówki opieki nad dziećmi, 
tworzenie alternatywnych form opieki nad dziećmi, wzajemne wsparcie w ramach 
społeczności lokalnej itp.). Na przykład w Republice Czeskiej opieka publiczna nad dziećmi 
w wieku przedszkolnym jest dofinansowywana na poziomie pozwalającym na pokrycie 
większości rzeczywiście ponoszonych kosztów. Ze względu na brak infrastruktury publicznej, 
formalne uznanie opieki nad dziećmi za pracę i jej częściowe finansowanie przez sektor 
publiczny może odbywać się za pośrednictwem form alternatywnych, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich kryteriów i wymogów). 

● Łańcuch wartości sprzyjający włączeniu (tworzenie korzystnych warunków dla małych 
przedsiębiorstw tak, aby pomóc im w procesie dostarczania produktów/usług od etapu 
projektowania, poprzez etap wytwarzania, aż po dostawę do klientów – np. poprzez 
priorytetowe traktowanie i promowanie małych przedsiębiorców i lokalnych gospodarek, 
zapewnianie szkoleń uświadamiających w obszarze równości płci na poziomie lokalnym 
(wojewódzkim oraz powiatowym/gminnym), edukacja konsumentów itp.). 

● Polityki promujące równość w miejscu pracy (wsparcie dla wdrażania polityk różnorodności 
i włączenia w miejscu pracy; Na przykład Komisja Europejska ustanowiła unijną platformę Kart 
różnorodności jako miejsce spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń dla organizacji 
pozarządowych, organów publicznych, przedsiębiorstw prywatnych itp.). 

● Dostęp do usług finansowych (w tym np. do pożyczek/kredytów, rachunków bankowych, 
niskiego/zerowego oprocentowania pożyczek/kredytów). 

● Wsparcie dla przedsiębiorczości kobiet (poprzez edukację, tworzenie sieci kontaktów, równy 
dostęp do kapitału, sieci biznesowe itp.). 

●  Zachęty dla mężczyzn do przejęcia części obowiązków opiekuńczych i rodzinnych (np. 
w Niemczech obojgu rodzicom przysługuje wspólnie przez okres 14 miesięcy świadczenie 
rodzicielskie na każde dziecko, przy czym czas opieki może być dzielony dowolnie między 
rodzicami. Ponieważ z możliwości tej korzystają przede wszystkim kobiety, dwa z 14 miesięcy 
urlopu muszą zostać wykorzystane przez drugiego rodzica (głównie ojca) – w przeciwnym razie 
prawo do świadczenia wygasa. 

 
 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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Istnieją różne podmioty, dysponujące różnymi narzędziami i możliwościami wpływania na 
wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet: 

1. Same kobiety 
● wykorzystując możliwości edukacji i zaawansowanego szkolenia; 
● wnioskując u pracodawców o podwyżkę wynagrodzenia; 
● organizując życie rodzinne w sposób umożliwiający pogodzenie życia zawodowego 

i prywatnego oraz angażując ojców w obowiązki opiekuńcze; 
● poprzez tworzenie sieci kontaktów, wzajemne wspieranie się i promowanie innych kobiet; 
● zakładając własne firmy i zostając przedsiębiorcami. 

2. Mężowie i ojcowie, koledzy z pracy 
● przejmując część obowiązków opiekuńczych w rodzinie tak, aby zapewnić sprawiedliwy 

podział pracy; 
● poprzez wspieranie kobiet w działaniach zmierzających do uzyskania sprawiedliwego 

i równego wynagrodzenia. 

3. Pracodawcy 
● nie dyskryminując kobiet w polityce płacowej; 
● oferując pracę w niepełnym wymiarze godzin zarówno mężczyznom, jak i kobietom; 
● oferując elastyczne warunki pracy; 
● zapewniając opiekę nad dziećmi w firmach. 

4. Związki zawodowe 
● podejmując zdecydowane działania na rzecz grup społecznych o niskich dochodach 

i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin; 
● podejmując działania na rzecz skrócenia tygodniowego czasu pracy oraz zapewnienia 

właściwej równowagi między pracą a życiem osobistym dla wszystkich. 

5. Państwo 
● znosząc dyskryminujące przepisy prawa; 
● poprzez wprowadzenie przepisów, które faworyzują i wspierają kobiety w obszarach, 

w których znajdują się one w niekorzystnej sytuacji strukturalnej; 
● poprzez aktywne angażowanie się w zmianę wzorców kulturowych opartych o płeć; 
● wprowadzając przepisy zmuszające pracodawców do eliminowania dyskryminacji oraz 

wspierania polityki prorodzinnej w swoich przedsiębiorstwach; 
● zapewniając infrastrukturę niezbędną do sprawowania opieki nad dziećmi i osobami 

starszymi; 
● działając w roli pracodawcy oferującego dobre warunki zatrudnienia dla kobiet. 

 
Różne szkoły ekonomiczne, a także osoby o różnych poglądach politycznych będą skłaniać się ku 
różnym podejściom. Podstawowe różnice widać najlepiej w ramach dwóch podejść opisanych poniżej. 

ś
Zgodnie z podejściem neoklasycznym, liberalizacja przyniesie większe korzyści kobietom, głównie 
poprzez zmniejszenie luki płacowej oraz luki w zatrudnieniu między płciami. W ramach podejścia 
neoliberalnego, równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet postrzega się jako narzędzie rozwoju 
gospodarczego i sprawiedliwości społecznej. To same kobiety powinny być głównymi inicjatorami 
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zmian, zaś równość należy praktykować na poziomie indywidualnym. Rolą państwa jest zapobieganie 
dyskryminacji prawnej kobiet i zapewnienie im równego dostępu do edukacji, przy jednoczesnym 
skoncentrowaniu na liberalizacji rynku. 

ś
Podejście feministyczne stawia w centrum uwagi wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet. Aktualnie 
funkcjonujący model ekonomiczny uznaje się za wadliwy. Nierówność płci jest bezpośrednio związana 
z nierównością ekonomiczną. Z tego powodu, feministyczne ekonomistki wzywają do fundamentalnej 
zmiany modeli ekonomicznych z myślą o zapewnieniu równości dla wszystkich. W ramach 
przedmiotowego podejścia wskazuje się również na konieczność poświęcenia większej uwagi ramom 
prawnym oraz kwestiom praw pracowniczych, godnego zatrudnienia, sektora opiekuńczego 
w gospodarce oraz innym obszarom istotnym z punktu widzenia wzmocnienia pozycji gospodarczej 
kobiet. 
 

ą

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet to ważny temat o zasięgu globalnym. Wiele rządów zdaje 
sobie sprawę z potencjalnych korzyści upodmiotowienia gospodarczego kobiet dla rozwoju 
gospodarek krajowych i lokalnych. Poniżej zamieszczono więcej informacji na temat 
międzynarodowych i europejskich ram prawnych określających strategiczne cele i działania 
zmierzające do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet. 

ę
● Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Organizacja Narodów Zjednoczonych) 

Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet jest jednym z narzędzi wspierających osiągnięcie 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dotyczy to zwłaszcza celu 5. (równość płci) i celu 8. (godna 
praca i wzrost gospodarczy). 

● Panel wysokiego szczebla Sekretarza Generalnego ONZ ds. wzmacniania pozycji 
gospodarczej kobiet, „Nikt nie zostanie pominięty: Wezwanie do działania na rzecz 
zapewniania równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet”. (2016) 
Raport podkreśla znaczenie kształtowania polityki makroekonomicznej i instrumentów 
prawnych dla wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i wzmocnieniu pozycji 
gospodarczej kobiet. 

 

● Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci na lata 2016-2019  
Dokument strategiczny Komisji Europejskiej określający priorytety i kluczowe działania na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn. 

● Strategia Rady Europy na rzecz równości płci na lata 2018-2023 
Dokument strategiczny Rady Europy określający cele i zadania strategiczne w zakresie 
wspierania równości płci. 

 
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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ę ść ę

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może stanowić jedno z najpotężniejszych narzędzi 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet. Mimo to, to właśnie kobiety rzadziej zostają 
przedsiębiorcami. W tym miejscu można by wymienić cały szereg czynników tworzących bariery lub 
ograniczenia dla kobiet w rozpoczynaniu własnej działalności – garść przykładów przytoczono 
poprzednim tekście. 
 
Istnieje jednak wystarczająco dużo narzędzi wsparcia, inicjatyw lub udanych projektów, które mogą 
posłużyć za inspirację większej liczbie kobiet pragnących zostać przedsiębiorcami. W ostatecznym 
rozrachunku dysponować będziemy jeszcze większą ilością empirycznych danych liczbowych, 
mogących przekonać kluczowych decydentów o potencjale kryjącym się w przedsiębiorczości kobiet 
z punktu widzenia wzrostu dobrobytu gospodarczego i społecznego. 
 
Jakie są najbardziej interesujące ustalenia dotyczące globalnej przedsiębiorczości kobiet? 
Globalny Monitor Przedsiębiorczości podsumował wyniki analizy udziału kobiet w działaniach 
przedsiębiorczych, przeprowadzonej w 59 gospodarkach w publikacji zatytułowanej Raport na temat 
przedsiębiorczości kobiet 2018/2019 (9). 

● Wskaźnik całkowitej przedsiębiorczości (TEA) wśród osób dorosłych w wieku produkcyjnym 
(tj. w przedziale wiekowym 18–64 lata) na całym świecie wynosi w przypadku kobiet 10,2%. 

● Najwyższe wskaźniki TEA dla kobiet odnotowuje się w Afryce Subsaharyjskiej (21,8%) 
i Ameryce Łacińskiej (17,3%), natomiast najniższe w Europie (6%) oraz na Bliskim Wschodzie i 
w Afryce Północnej (tj. w krajach regionu MENA) (9%). Z drugiej strony, w krajach MENA 
obserwujemy najwyższy wskaźnik deklarowanego zamiaru podjęcia działalności gospodarczej 
przez kobiety (36,6%). 

● W dziewięciu krajach deklarowana aktywność przedsiębiorcza kobiet jest taka sama, jak 
aktywność mężczyzn lub wyższa. Do grupy tej należą: Angola, Ekwador, Indonezja, Kazachstan, 
Madagaskar, Panama, Katar, Tajlandia i Wietnam. 

● Kobiety w krajach o wyższych dochodach wykazują mniejszą skłonność do zakładania własnej 
działalności gospodarczej niż kobiety w krajach o niższych dochodach, przy czym najniższe 
wskaźniki odnotowuje się w Europie (8,5%). 

● Wskaźniki zaprzestania działalności są wyższe w krajach o niskich dochodach (około 5%) – 
najwyższe w Afryce Subsaharyjskiej (10,1%), zaś najniższe w Europie (1,4%). 

● Najwyższy wskaźnik samodzielnej aktywności zawodowej występuje wśród kobiet w wieku 
25-34 lata i 35-44 lata i rośnie wraz z poziomem wykształcenia. 

● Na całym świecie własną działalność gospodarczą prowadzi samodzielnie (bez współzałożycieli 
i pracowników) 36,4% kobiet. Tylko 2,5% kobiet-przedsiębiorców zatrudnia powyżej 20 
pracowników. 

● W skali globalnej, 53,4% kobiet prowadzi własną działalność gospodarczą w sektorze handlu 
hurtowego i detalicznego. Kobiety są również aktywne głównie w administracji, służbie 
zdrowia/edukacji i usługach socjalnych. Niezależnie od powyższego, kraje o wysokich 
dochodach odnotowują odwrotną tendencję – tu kobiety działają głównie w sektorze usług 
finansowych, profesjonalnych i konsumenckich. 

● W porównaniu z mężczyznami, kobiety deklarują mniejszą pewność siebie jeśli chodzi 
o kompetencje niezbędne do założenia własnej firmy. 

 

https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
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Dyskurs krytyczny związany z koniecznością uwzględnienia ogólnego kontekstu 
Należy wspomnieć, że wspieranie przedsiębiorczości nie może być postrzegane jako potężne narzędzie 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet bez uwzględnienia całego kontekstu społecznego. 
 
Przykładowo, w Niemczech we wczesnych latach 2000 rząd promował indywidualną 
przedsiębiorczość, jednocześnie ograniczając prawa gwarantowane pracownikom. W efekcie 
obniżeniu uległo poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, wzrosła zaś niepewność dotycząca warunków 
zatrudnienia. Dlatego też każde narzędzie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet należy oceniać 
indywidualnie, tj. przez pryzmat ogólnej sytuacji w danym kraju i wprowadzonych już polityk. 
 

ź
Osoby pragnące dowiedzieć się więcej na temat wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet i pragnące 
na bieżąco śledzić rozwój sytuacji w tym obszarze powinny zapoznać się z następującymi źródłami: 

● KOMISJA EUROPEJSKA: https://ec.europa.eu/international-
partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en 

● ONZ KOBIETY: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-
and-figures 

● OECD: http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 
● UNDP: https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 
● MFW: https://www.imf.org 
● NIERÓWNOŚCI EKONOMICZNE WEDŁUG PŁCI: https://ourworldindata.org/economic-

inequality-by-gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 
 

ść
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni odgrywają odmienne role w różnych społeczeństwach 
i gospodarkach. Ze względu na obiektywnie istniejące bariery, kobiety mają trudności z uzyskaniem 
dostępu do takich samych możliwości na rynku pracy jak mężczyźni. Celem wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet jest równe uczestnictwo w rynku i równy dostęp do zasobów zarówno po stronie 
mężczyzn, jak i kobiet. Wielu ekonomistów przyznaje, że tworzenie sprzyjających warunków dla 
kobiet, umożliwiających im usamodzielnienie się oraz podjęcie aktywności na rynku pracy przyczynia 
się do ogólnego rozwoju i wzrostu dobrobytu. Z tego względu, wzmocnienie pozycji gospodarczej 
kobiet zyskuje na ważności jako temat uwzględniany w agendach podmiotów decyzyjnych i twórców 
polityk. 
 
Niezależnie od powyższego, prawdziwa zmiana wymaga nie tylko systemowej zmiany polityczno-
infrastrukturalnej, ale także zmiany naszego sposobu myślenia. Bez większego zaangażowania 
mężczyzn w opiekę nad dziećmi i obowiązki rodzinne nie uda się skutecznie zmienić tradycyjnego 
paradygmatu rodziny. Ponadto wdrożenie środków, które pozwolą doprowadzić do realnych, 
długofalowych i skutecznych zmian nie uda się na pewno bez uwzględnienia całościowego kontekstu 
historycznego, społecznego i gospodarczego oraz specyfiki poszczególnych krajów i społeczności. 
 
Bardziej złożony obraz współzależności między płcią a gospodarką przeanalizowano w artykule 
„Feminist Economics” („Ekonomia feministyczna”). Osoby zainteresowane pogłębieniem swojej 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.imf.org/
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wiedzy na temat kluczowych założeń paradygmatu feministycznego i źródłowych przyczyn 
nierówności płci, zapraszamy do zapoznania się z artykułem, gdzie znajdą kolejną dawkę inspiracji. 
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Dyskryminacja 
Różnicowanie ludzi na podstawie różnych czynników, takich jak płeć, rasa, wiek, pochodzenie, kolor 
skóry, orientacja seksualna itp. Dyskryminacja jest źródłem do nierównego lub krzywdzącego 
traktowania osób. 
 
Równość płci 
Stan równego dostępu do zasobów i możliwości niezależnie od płci. Wskaźnik równouprawnienia płci 
to złożony wskaźnik oparty na ramach polityki unijnej, pomagający mierzyć i monitorować postępy 
w zakresie równości w całej Unii Europejskiej. Obecny wskaźnik równouprawnienia płci dla UE wynosi 
67,4 na 100 (EIGE, 2019). Najlepsze wyniki uzyskano w kategorii „zdrowie” (88,1 pkt) i „pieniądze” 
(80,4 pkt). Najgorsze wyniki uzyskano z kolei w kategorii „władza” (51,9 pkt). 
 
Luka płacowa między kobietami i mężczyznami 
Różnica między średnimi godzinowymi stawkami płac pomiędzy mężczyznami i kobietami. Według 
danych Komisji Europejskiej (2018), kobiety w Unii Europejskiej zarabiają ponad 16% mniej niż 
mężczyźni. Największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w Niemczech 
(20,8%), Republice Czeskiej (21,1%) i Estonii (25,6%). Najniższą lukę płacową między kobietami 
i mężczyznami obserwuje się w Rumunii (3,5%), Luksemburgu (5,0%) i we Włoszech (5,0%). 
 
Łańcuch wartości sprzyjający włączeniu 
Tworzenie korzystnych warunków dla małych przedsiębiorstw tak, aby pomóc im w procesie 
dostarczania produktów/usług od etapu projektowania, poprzez etap wytwarzania, aż po dostawę do 
klientów. Możliwe sposoby budowania łańcucha wartości sprzyjającego włączeniu to np. priorytetowe 
traktowanie i promowanie małych przedsiębiorców i lokalnych gospodarek, zapewnianie szkoleń 
uświadamiających w obszarze równości płci na poziomie lokalnym (wojewódzkim oraz 
powiatowym/gminnym), edukacja konsumentów itp. 
 
Praca nieodpłatna 
Praca, w wyniku której wytwarzane są towary lub usługi, ale która nie jest bezpośrednio 
wynagradzana. Przykładowo, do pracy nieodpłatnej zalicza się wykonywanie obowiązków 
opiekuńczych czy prac domowych. Obowiązki wykonywane w ramach pracy nieodpłatnej nie są równo 
rozłożone pomiędzy kobiety i mężczyzn. Według danych Komisji Europejskiej (2018), kobiety 
korzystają z większej ilości dni wolnych pracy, aby opiekować się dziećmi lub innymi członkami rodziny 
(kobiety spędzają 36 godzin tygodniowo opiekując się osobami dorosłymi i dziećmi oraz wykonując 
prace domowe, podczas gdy mężczyźni poświęcają nieodpłatnej pracy średnio 21 godzin w tygodniu). 
 
Niepewna sytuacja zawodowa 
Pojęcie to odnosi się do pracy niedającej poczucia stabilizacji i podatnej na wahania koniunktury. 
Termin ten odnosi się do nieopłacanych pracowników rodzinnych oraz osób pracujących na własny 
rachunek. 
 
 
 
Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet 
Proces wspierania kobiet w zdobywaniu uprawnień do podejmowania decyzji oraz uzyskiwaniu 
dostępu do niezbędnych zasobów i czerpaniu z nich korzyści ekonomicznych. 
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Dobrostan 
Stan, w którym doświadcza się zdrowia, szczęścia i dobrobytu. Według Carol Ryff, głównymi 
czynnikami, mającymi kluczowe znaczenie z punktu widzenia ogólnego dobrostanu, są: 
samoakceptacja, rozwój osobisty, posiadanie celu w życiu, zdolność panowania nad warunkami 
zewnętrznymi (siła sprawcza), autonomia oraz pozytywne relacje z innymi. Poczucie własnej siły 
ekonomicznej przyczynia się do wzmocnienia czynników składających się na dobrostan. 
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18 
 

ż ść ę
Aktywność Pomóż Jane odnieść sukces w roli przedsiębiorcy! 

Informacje ogólne Poniżej zamieszczono zestaw ćwiczeń tworzących ustrukturyzowany scenariusz 
warsztatów, które można przeprowadzić w ciągu 4 godzin. Ponieważ 
przedsiębiorczość kobiet może być jednym z najpotężniejszych narzędzi 
wspierających wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet, to właśnie ten temat 
wybraliśmy na motyw przewodni części edukacyjnej. 
 
W pierwszej kolejności uczestnicy powinni zapoznać się z treścią artykułu, 
ponieważ ćwiczenia odwołują się do zawartych w nim informacji. Scenariusz 
warsztatów prowadzi uczestników krok po kroku przez proces opracowywania 
pomysłu na biznes. Uczestnicy poznają Jane i jej rodzinę, a w trakcie warsztatów 
pomagają Jane rozwinąć pomysł na biznes. Dzięki temu sami zdobywają 
praktyczne umiejętności, które mogą potencjalnie wykorzystać we własnej 
działalności gospodarczej, a jednocześnie zgłębiają pojęcie przedsiębiorczości 
jako narzędzia prowadzącego do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet. 

Cele ● uświadomienie uczestnikom barier i ograniczeń, jakie napotykają 
kobiety stając się przedsiębiorcami, oraz znalezienie strategii 
pokonywania przedmiotowych trudności; 

● wyposażenie uczestników w nowe umiejętności i wiedzę ułatwiające 
opracowanie pomysłu na biznes; 

● doskonalenie umiejętności analitycznych i prezentacyjnych. 

Materiały ● Arkusze pracy 
● Tablica flipchart, markery, karteczki samoprzylepne 
● Ewentualnie komputery z oprogramowaniem do tworzenia prezentacji 

Czas realizacji 1/ Przełamanie pierwszych lodów (10 min.) 
2/ Wprowadzenie do warsztatów: cele i oczekiwane rezultaty (10 min.) 
3/ Poznajcie Jane!: Czytanie w grupach (10 min.) 
4/ Trzy kroki do sukcesu. 

● Opracowywanie pomysłu na biznes (30 min.) 
● Mapowanie środowiska: czynniki mikro i makro (30 min.) 
● Oferowanie wartości klientowi: Wasz klient (30 min.), propozycja 

wartości (30 min.) 
5/Przedstawianie pomysłu na biznes (60 min.) 
6/Refleksja (30 min.) 

Wielkość grupy  6-20 uczestników 

Instrukcje dla 
prowadzącego 

  

1. W pierwszej kolejności wprowadź uczestników w temat i wyjaśnij im 
ogólną ideę warsztatów – pomoc Jane w zdobyciu pozycji odnoszącego 
sukcesy przedsiębiorcy. 

2. Podziel uczestników na grupy po 3-5 osób. 
3. Poleć uczestnikom, aby przeczytali wprowadzenie i zapoznali się z Jane 

i jej sytuacją. 
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4. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej przy poszczególnych 
ćwiczeniach. 

Podsumowanie 
i ocena 

Przeznacz co najmniej 30 min. na końcowe podsumowanie i refleksję. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami i pytaniami zawartymi w ostatniej części. 

Wskazówki dla 
prowadzącego 

Potencjalne wyzwania: 

Uczestnicy mogą reprezentować różny poziom wiedzy i umiejętności na dany 
temat. Dlatego wskazane jest wcześniejsze dokonanie oceny uczestników 
i upewnienie się, że grupy zostały odpowiednio podzielone (poprzez 
wymieszanie uczestników bardziej doświadczonych z mniej doświadczonymi). 

Uwagi: 

  

 Więcej szczegółów: http://economic-literacy.eu 
  

 
PRZEŁAMANIE LODÓW 
Czas: 10 min. 
Instrukcje: Poproś uczestników, aby powiedzieli 3 rzeczy o sobie (dwie prawdziwe i jedną 
nieprawdziwą) i pozwól innym uczestnikom odgadnąć, która z nich jest „kłamstwem”. 
 
WPROWADZENIE 
Czas: 10 min. 
Instrukcje: Objaśnij uczestnikom główne cele warsztatów oraz jaką wiedzę i umiejętności mają zdobyć 
w wyniku ich przeprowadzenia. 
Jednym z najpotężniejszych narzędzi wspierających wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet jest 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jak już wiemy, kobiety mają mniejsze szanse na 
zostanie przedsiębiorcami w porównaniu z mężczyznami. Jest wiele wyzwań, które kobiety muszą 
pokonać, aby odnieść sukces jako przedsiębiorcy. Kluczowymi czynnikami sukcesu są tu: 

● znajomość własnego otoczenia oraz zdefiniowanie kluczowych zasobów, którymi 
dysponujemy i których potrzebujemy; 

● znajomość własnego klienta i jego potrzeb; 
● stworzenie wartości dla swojego klienta. 

W trakcie warsztatów będziecie towarzyszyć Jane w procesie zakładania własnej firmy. Lepiej poznacie 
ją samą i jej rodzinę. Wspólnie zdecydujecie, jaki pomysł na biznes będzie dla niej najlepszy, w tym 
z punktu widzenia zapewnienia stałego dochodu jej rodzinie. 
 
POZNAJCIE JANE! 
Czas: 10 min. 
Instrukcje: Podziel uczestników na grupy i poleć im, aby przeczytali poniższy tekst. Możesz 
przygotować tekst w postaci arkusza roboczego tak, aby wszystkie grupy miały go pod ręką. 

http://economic-literacy.eu/
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● Jane jest 32-letnią matką dwójki dzieci: Sarah (3 lata) i Matthiasa (1 rok). Jane ma 
wykształcenie wyższe – ukończyła filologię angielską ze specjalizacją nauczycielską. Przed 
urodzeniem dzieci uczyła w liceum w centrum Pragi. 

● Mąż Jane, Abdik, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, gdzie mieszka jego rodzina, jest 
muzułmaninem i pracuje w biurze podróży. Rodzice Jane mieszkają na wsi, daleko od Pragi 
i nie mają dobrych kontaktów z Jane, ponieważ nie pochwalają jej wyboru partnera 
życiowego. 

● Jane mieszka ze swoim mężem Abdikiem w niewielkim domu z ogrodem na przedmieściach 
Pragi. Jest tam tylko jedno przedszkole i nie ma już w nim wolnych miejsc. Od czasu urodzenia 
pierwszego dziecka Jane nie pracuje zawodowo i zajmuje się domem i dziećmi. Jane miała 
jednak w sobie zawsze dużo ciekawości świata i uwielbiała uczyć się nowych rzeczy. Podczas 
urlopu rodzicielskiego nauczyła się tworzyć strony internetowe, a także ukończyła kurs 
marketingu online. Jane zdaje sobie sprawę, że powrót do zawodu nauczyciela nie jest 
możliwy, ponieważ prywatne placówki opieki nad dziećmi są drogie, a jej były pracodawca nie 
oferował możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin lub z domu. Z tego powodu Jane 
myśli o założeniu własnej firmy, jednak nie jest pewna, co mogłaby zaoferować potencjalnym 
klientom. 

● Niestety w wyniku pandemii COVID-19 Abdik stracił pracę, tak więc rodzina nie ma obecnie 
stałego dochodu. Abdik jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i dostaje 500 euro zasiłku 
miesięcznie. Jane otrzymuje nadal państwowe świadczenie przysługujące osobom na urlopie 
rodzicielskim w wysokości 400 euro miesięcznie. Miesięczne wydatki rodziny wynoszą około 
800 euro miesięcznie. 

 
POMÓŻCIE JANE W OPRACOWANIU JAK NAJLEPSZEGO POMYSŁU NA BIZNES 

● Jane zdecydowała, że to właściwy moment, aby zaryzykować i rozpocząć własną działalność. 
Zaoszczędziła około 3000 euro z przeznaczeniem na własną firmę. Ma też do dyspozycji 
samochód. Wie, jak uczyć języków obcych i doskonale posługuje się językiem angielskim, 
zdobyła również praktyczne umiejętności z zakresu marketingu i projektowania stron 
internetowych. Interesuje się również zdrowym stylem życia i upcyklingiem oraz tworzy 
ręcznie robioną biżuterię. Ponadto jest certyfikowanym instruktorem jogi. 

 
TRZY KROKI DO SUKCESU 
 
KROK 1 – OPRACOWYWANIE POMYSŁU NA BIZNES 
Teraz posiadacie już wiele informacji o Jane i jej sytuacji życiowej. Wiecie już, jakimi zasobami 
dysponuje Jane (wykształcenie, doświadczenie, finanse, zasoby materialne, takie jak dom, samochód 
itp.) oraz w jakim środowisku żyje (przedmieścia Pragi, polityczne i gospodarcze centrum Republiki 
Czeskiej, przy czym gospodarka boryka się obecnie z konsekwencjami pandemii COVID-19). 
 
 
 
ZBIÓR POMYSŁÓW NA BIZNES 
Czas: 30 min. 
Instrukcje: Pozwól uczestnikom pracować w grupach i opracować pomysł na biznes w oparciu 
o posiadane informacje na temat Jane, jej umiejętności oraz zasobów. 
Jaki pomysł na biznes zaproponowalibyście Jane? Zastanówcie się samodzielnie lub wybierzcie którąś 
z opcji ze zbioru pomysłów. 
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ZBIÓR POMYSŁÓW 
WYROBY RZEMIEŚLNICZE 
SZKOŁA JĘZYKOWA 
PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH 
ZDROWY STYL ŻYCIA 
PRZEDSZKOLE 
STUDIO JOGI 
NAUCZANIE WIRTUALNE 
E-SKLEP 
BLOG 
UPCYCLING 
 
Notatki: 
Pomysł na biznes: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
Oferowane produkty/usługi: 
………………………………………………..…………………...…………………...…………………...…………………...……….…………..
.…………………...…………………...…………………...…………………...…………………...……………………. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
………………………...…………………...…………………...…………………...…………………...…………………………….. 
 

KROK 2 – MAPOWANIE ŚRODOWISKA 
Czas: 30 min.: 15 min. dyskusja w grupach/15 min. podsumowanie z pytaniami uzupełniającymi 
Instrukcje: Poleć uczestnikom, aby przedyskutowali w grupach ważne czynniki sprzyjające powodzeniu 
wybranego pomysłu na biznes lub utrudniające jego realizację. 
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Teraz posiadacie już wiele informacji o Jane i jej sytuacji życiowej. Poniżej znajdziecie dwie mapy myśli 
z kilkoma mikro i makro czynnikami sytuacyjnymi. Przedyskutujcie, czy czynniki te mogą wpłynąć na 
sukces lub porażkę firmy Jane i w jaki sposób. 

Pytania uzupełniające: 
1/Jakie czynniki uważacie za mające największy wpływ z punktu widzenia potencjalnego sukcesu 
wybranego pomysłu biznesowego? 
2/Jakie środki ostrożności/strategie ograniczania ryzyka zaproponowalibyście w kontekście tych 
czynników? 
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CZYNNIKI KULTUROWE  
 
 
 
 
CZYNNIKI MAKRO 

USTRÓJ POLITYCZNY 

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE SYSTEM GOSPODARCZY 

KONKURENCJA SYSTEM SPOŁECZNY 

WZROST 
GOSPODARCZY/RECESJA 

SYSTEM SZKOLNICTWA 

OSZCZĘDNOŚCI/INWESTYCJE INFRASTRUKTURA OPIEKI NA 
DZIEĆMI 

STOPY PROCENTOWE RYNEK PRACY 

WZROST 
GOSPODARCZY/RECESJA 

ZATRUDNIENIE 

DEMOGRAFIA TECHNOLOGIA 

 CZYNNIKI PRAWNE 

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA  
 
 
 
CZYNNIKI MIKRO 

PŁEĆ 

ZNAJOMI I PRZYJACIELE WIEK 

POZIOM ZAMOŻNOŚCI NARODOWOŚĆ 

WARUNKI MIESZKANIOWE WYKSZTAŁCENIE 

FINANSE OSOBISTE ZAWÓD 

STATUS SPOŁECZNY DOŚWIADCZENIE 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYZNANIE 

DZIECI RODZINA 

 
 
 
KROK 3 – OFEROWANIE WARTOŚCI KLIENTOWI 
Stworzyliście już mapę środowiska, jesteście zatem lepiej przygotowani do opracowania własnego 
pomysłu na biznes z potencjałem na sukces. 
 

WASZ KLIENT  
Czas: 30 min. 
Instrukcje: Poprowadź uczestników przez proces definiowania klienta i jego profilu. 
Wiecie już dokładnie, jak wygląda Wasz pomysł na biznes i jakie produkty lub usługi zamierzacie 
zaoferować. Następnym ważnym krokiem jest zdefiniowanie swojego klienta. 
 
Zadanie: Wyobraźcie sobie klienta jako osobę mającą własne życie, potrzeby, zainteresowania, nawyki 
i pragnienia. Spróbujcie opisać swojego typowego klienta tak szczegółowo, jak to tylko możliwe. 
Skorzystajcie z poniższej tabeli: 
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1/ Wiek: …………………………………………………………………………………………………………………............. 
2/ Płeć: ………………………………………………………………………………………………………………….............. 
3/ Wykształcenie: ……………………………………………………………………………………………………………… 
4/ Zawód: …………………………………………………………………………………………………………………......... 
5/ Dochód: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
6/ Sytuacja rodzinna: ………………………………………………………………………………………………………… 
7/ Zainteresowania i hobby: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
8/ Nawyki: 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………… 
9/ Społeczność: 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
10/ Problemy i potrzeby: 
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
11/ Pragnienia, marzenia, cele: 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
 

 
 
PROPOZYCJA WARTOŚCI 
Czas: 30 min. 
Instrukcje: 
Teraz znacie już swojego klienta lepiej. Wiecie jak żyje, jakie ma problemy, potrzeby i pragnienia. Aby 
jednak przyciągnąć klienta, musicie wykorzystać oferowane przez Was produkty lub usługi do 
stworzenia adresowanej do niego propozycji wartości. 
 
Poniższe pytania pomogą Wam zdefiniować propozycję wartości: 
1/ Jakie problemy/wyzwania napotyka Wasz klient w życiu codziennym (w pracy, w domu)? Co 

sprawia, że czuje się źle, jest zirytowany, przerażony lub sfrustrowany? Czego brakuje Waszemu 
klientowi? 
2/ O czym marzy Wasz klient? Co by go uszczęśliwiło? 
3/ Jakie potrzeby emocjonalne pragnie zaspokoić Wasz klient? Jak chce się czuć Wasz klient? 

4/ Jak Wasz klient pragnie być postrzegany przez innych? Czy status społeczny, dobry wygląd lub 
władza są dla niego ważne? 
5/ Co ułatwiłoby życie lub pracę Waszemu klientowi? 
6/ Jakiego rodzaju oszczędności doceniłby Wasz klient? Czasu, wysiłku, pieniędzy? Inne? 
7/ Co jest ważne dla Waszego klienta (cena, jakość, dostępność, projekt/wzornictwo, gwarancja, niskie 
ryzyko, cechy szczególne itp.)? 
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Określcie Waszą propozycję wartości: 
WASZE produkty i usługi 
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 
WSPARCIE dla klienta 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 
ZAPOTRZEBOWANIE PO STRONIE KLIENTA (potrzeby, problemy, pragnienia) 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 
SPOSÓB REALIZACJI (propozycja wartości) 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………...……………
…...…………………………………………………………………………………………...……………………………… 
………………...…………………………………………………………………………………………...……………………………... 
 
PREZENTACJA POMYSŁU NA BIZNES 
Czas: 60 min. 
Instrukcje: Wyjaśnij uczestnikom, co rozumiesz poprzez prezentację pomysłu i pokieruj ich w trakcie 
przygotowywania prezentacji w grupach. Poleć uczestnikom, aby przygotowali prezentację w grupach, 
odpowiadając na kluczowe pytania. Możesz pozwolić uczestnikom na korzystanie z oprogramowania 
do prezentacji, w którym przygotują slajdy (maks. 5). Maksymalny czas przygotowania: 30 min. + 
prezentacja 30 min. (maks. 2 min. na prezentację). 
 
Teraz wiecie już, jakie produkty i usługi oferujecie, kim jest Wasz klient, jakie są jego potrzeby, i jaką 
wartość oferujecie. Czas przedstawić lub, jak to się mówi, „zaprezentować” swój pomysł na biznes. 
Będziecie mieli maksymalnie 2 minuty, aby przekonać resztę uczestników o wyjątkowości swojego 
pomysłu na biznes. Przygotujcie swoją prezentację w grupach, odpowiadając na następujące pytania: 

1. PROBLEM – Na jaki problem/wyzwanie/potrzebę odpowiada Wasz produkt lub usługa? 

2. ROZWIĄZANIE – Jakie rozwiązanie proponujecie, aby rozwiązać dany problem/zaspokoić daną 
potrzebę? Jaką wartość oferujecie Waszym klientom? 

3. RYNEK – Kto jest Waszym klientem? Kto jest Waszym docelowym odbiorcą? 

4. WYJĄTKOWOŚĆ – Co odróżnia Was od konkurencji? 

 
REFLEKSJA 
Czas: 30 min. 
Instrukcje: Poprowadź uczestników przez proces refleksji końcowej. Możesz narysować drzewo na 
tablicy flipchart i umieścić na nim czyste karteczki reprezentujące „jabłka na drzewie poznania”. 
Poproś wszystkich uczestników o zerwanie kilku jabłek (karteczek samoprzylepnych) i zapisanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 

Refleksja dotycząca studium przypadku 
● Jakie dalsze kroki zaproponowalibyście Jane, aby jej pomysł na biznes odniósł sukces? 
● Jak myślicie, w jaki sposób założenie własnej firmy Jane zmieni jej życie rodzinne? 

Refleksja na temat korzyści osobistych 
● Jaką wiedzę i jakie nowe umiejętności wynosicie z warsztatów? 
● Co najbardziej Wam się podobało? 
● Co było dla Was trudne? 
● Jak zamierzacie wykorzystać zdobytą wiedzę? 
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Ć
1. Które stwierdzenie jest prawdziwe? 
a) Kobiety są nadreprezentowane na stanowiskach kierowniczych, 
b) Ekonomiczne upodmiotowienie kobiet (Women’s economic empowerment, WEE) zwiększa różnice 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 
c) Dostęp do opieki nad dziećmi wpływa na dostęp kobiet do rynku pracy. 
 
2. Które z poniższych narzędzi wspiera wzmocnienie ekonomiczne kobiet? 
a) sztywne godziny pracy, 
b) Dostęp do usług finansowych, 
c) Wysokie stopy procentowe. 
 
3. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawidłowe? 
a) Państwo może pozytywnie wpłynąć na ekonomiczne upodmiotowienie kobiet poprzez zniesienie 
dyskryminujących praw, 
b) Związki zawodowe mogą pozytywnie przyczynić się do ekonomicznego upodmiotowienia kobiet 
poprzez popieranie grup o wysokich dochodach, 
c) Pracodawcy mogą pozytywnie przyczynić się do ekonomicznego upodmiotowienia kobiet oferując 
kobietom telepracę. 
 
4. Które z poniższych są kluczowymi słowami związanymi z równością płci? 
a) dobrobyt, zrównoważenie, dostęp, 
b) praca nieodpłatna, ograniczenia, pieniądze, 
c) wydajność, stawka, dyskryminacja. 
 
5. Które z poniższych czynników przyczyniają się do dobrego samopoczucia? 
a) pożyczki i wydatki, 
b) zadłużenie i inwestycje, 
c) zdrowie i dobrobyt. 
 
6. Jakie zasoby są potrzebne do wsparcia pomysłu na biznes? 
a) kapitał, 
b) wahania gospodarcze, 
c) spadek wskaźnika równości. 
 
7. Jakie są mikroczynniki, które tworzą środowisko biznesowe? 
a) szkoła i system społeczny, 
b) wykształcenie, doświadczenie i status społeczny, 
c) środowisko naturalne & kryzys klimatyczny. 
 
8. Które z poniższych czynników są makroczynnikami tworzącymi środowisko biznesowe? 
a) płeć i wiek, 
b) rodzina i dzieci, 
c) demografia i zatrudnienie. 
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9. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawidłowe? 
a) Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest to, czy dostarczana jest wartość dla 
klienta, 
b) Usługi są bardziej innowacyjne niż produkty w integracyjnych łańcuchach wartości, 
c) Dobry pitch powinien opisywać problem, rozwiązanie, rynek i unikalność pomysłu biznesowego. 
 
10. Które z poniższych czynników są najbardziej przydatne przy próbie poznania potrzeb klienta? 
a) wzrost gospodarczy i recesja, 
b) przyzwyczajenia i dochody, 
c) system bankowy. 
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Ć ą

 
Ekonomiczne upodmiotowienie kobiet: 
 
- może mieć pozytywny wpływ na redukcję ubóstwa, 
- zwiększa nierówności między gospodarkami światowymi, 
- pomaga w tworzeniu bardziej elastycznych warunków pracy, 
- pozytywnie przyczynia się do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 
- przyczynia się do zmniejszenia propozycji wartości, 
- nie uznaje pracy opiekuńczej, 
- wpływa na dobrobyt społeczny,  
- zamyka dyskusję o tym, jak zmienić normę społeczną, 
- zmniejsza pożyczki, 
- wspiera dostęp do opieki nad dziećmi, 
- zwiększa produktywność ekonomiczną. 
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1. Praca nieodpłatna jest równo rozłożona między kobiety i mężczyzn. NIE 
2. Pracodawcy mogą wspierać wzmocnienie ekonomiczne kobiet poprzez zapewnienie opieki nad 
dziećmi w miejscu pracy. TAK 
3. Dyskryminacja prowadzi do naturalnej selekcji bardziej produktywnych obywateli. NIE 
4. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to różnica między średnimi zarobkami godzinowymi 
kobiet i mężczyzn. TAK 
5. Wskaźnik równości płci wskazuje na lepsze wyniki mężczyzn w pracy. NIE 
6. Promowanie małych przedsiębiorców i lokalnych gospodarek wspiera inkluzywne łańcuchy 
wartości. TAK 
7. Związki zawodowe nie mogą mieć poważnego wpływu na wzmocnienie ekonomiczne kobiet. NIE 
8. Lepszy dostęp do usług finansowych może zwiększyć przedsiębiorczość kobiet. TAK 
9. Polityka inkluzji społecznej hamuje wzrost gospodarczy. NIE 
10. Uprzedzenia i stereotypy wpływają na zmiany norm społecznych. TAK 
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1. Kluczowymi kryteriami definiującymi wzmocnienie ekonomiczne kobiet są: uprawnienia do 
podejmowania ..............., dostęp do ............... oraz ekonomiczne ............... (decyzji, zasobów, 
korzyści) 
2. Kobiety otrzymują............. wynagrodzenie niż mężczyźni. (niższe) 
3. Upodmiotowienie ekonomiczne kobiet pozytywnie wpływa na zmniejszenie różnic w ......... między 
płciami. (wynagrodzeniu) 
4. Prace opiekuńcze, które nie są bezpośrednio wynagradzane, są najczęściej wykonywane przez 
............ (kobiety) 
5. Stan doświadczania zdrowia, szczęścia i dobrobytu nazywany jest .............. (dobrobytem) 
6. Krótka prezentacja pomysłu na biznes potencjalnemu inwestorowi nazywa się .......... (pitch) 
7. Traktowanie ludzi inaczej ze względu na ich pochodzenie lub rasę nazywa się .................. 
(dyskryminacją) 
8. Rodzaj pracy, który ma tendencję do bycia niepewnym, nazywa się ................ zatrudnieniem. 
(niepewnym) 
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Narastające zjawisko migracji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed 
Europą i poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wiąże się ono z ekonomią (głównie 
związaną z globalizacją), przemianami kulturowymi i społecznymi, ale także z rozprzestrzenianiem się 
obszarów ubóstwa, konfliktami międzynarodowymi i etnicznymi. Migracje stanowią "lustro" dla zmian 
zachodzących na całym świecie, wpływając na życie jednostek i całych narodów. Duże natężenie 
ruchów migracyjnych, jakie można obecnie zaobserwować, wywołuje potrzebę analizy tych procesów. 
W ostatnich latach wiele krajów europejskich wprowadziło istotne zmiany w swojej polityce 
migracyjnej. Wynika to z dostosowania tych polityk do ewoluujących modeli migracyjnych oraz 
zmieniających się uwarunkowań politycznych. Zmiany te ukierunkowane są głównie na zaostrzenie 
ograniczeń w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, inwestorów i przedsiębiorców. Z jednej 
strony wprowadzono korzystniejsze (uproszczone) rozwiązania w procedurach regulujących migrację 
rodzinną, jednak w dłuższej perspektywie czasowej zmiany ukierunkowane są na zaostrzenie 
ograniczeń.  

Emigrację można określić jako sytuację, w której człowiek opuszcza swoje stałe miejsce 
zamieszkania na jakiś czas lub na zawsze. Jest to przemieszczanie się ludzi poza granice danego 
terytorium, czasowy lub stały wyjazd z kraju. Istnieją różne przyczyny emigracji. Pierwszą z nich jest 
chęć poprawy warunków życia. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w swoim kraju lub niezadowolenie z 
realiów panujących w konkretnym miejscu, wiele osób decyduje się na emigrację z powodów 
ekonomicznych. Część z nich, nie mogąc wybrać swojej ścieżki kariery w ojczyźnie, próbuje znaleźć coś 
za granicą. Częstą formą emigracji zarobkowej jest ta związana z pracą sezonową. Emigracja 

napędzana jest również potrzebą zobaczenia nowych miejsc. Ciekawość świata, różne kultury, 
zupełnie inne możliwości zarabiania na życie i budowania swojej kariery - to coś, co może przemawiać 
szczególnie do młodych ludzi. Główną przyczyną emigracji zarobkowej jest chęć poprawy standardu 
życia. Wyższa pensja i lepszy standard życia są ważne. Jednak powinniśmy pamiętać także o 
dodatkowych czynnikach - jakości edukacji, lepszej opiece zdrowotnej, zupełnie nowych standardach 
w opiece społecznej. Inne kraje oferują nie tylko wyższą pensję. Mogą też zagwarantować lepsze 
warunki życia "po pracy". 

Z historycznego punktu widzenia uznaje się, że stosunkowo korzystne warunki gospodarcze i 

stabilność polityczna były czynnikami przyciągającymi imigrantów do krajów Unii Europejskiej. Europa 

jest kontynentem, który wielu ludziom na świecie kojarzy się z "rajem" na ziemi. Wiele krajów 
europejskich postrzeganych jest jako bogate w instytucje zapewniające ochronę prawną i socjalną. Do 
takich instytucji należy zaliczyć prawną ochronę zatrudnienia, płacę minimalną oraz różne świadczenia 
wpływające na poziom życia, co przyciąga mieszkańców krajów słabiej rozwiniętych. Ponadto wiele 
krajów europejskich podpisało Konwencję Genewską, która nakłada obowiązek udzielenia schronienia 
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osobom, które uciekają ze swojej ojczyzny przed wojną lub prześladowaniami.   
Skala zjawiska, jego konsekwencje i wpływ na różne sfery gospodarcze i społeczne sprawiają, że 
migracje są jednym z najważniejszych problemów. Różne dyscypliny próbują poznać i zrozumieć 
zjawisko współczesnych migracji międzynarodowych.   

Poznanie przyczyn i uwarunkowań, a także przewidywanie ich przebiegu i skutków jest wciąż 
bardzo aktualnym zagadnieniem. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, powodują 
również zmiany w podejściu do osób, które zmieniają kraj zamieszkania. W wielu krajach występuje 
duże zapotrzebowanie na siłę roboczą i wskazuje na "brak rąk do pracy". Lukę tę wypełniają imigranci 
podejmujący pracę na warunkach nieakceptowanych przez miejscową ludność.   

W 1965 roku szwajcarski pisarz Max Frisch napisał bardzo wymowne zadanie: "Chcieliśmy rąk 
do pracy, a ludzie przyszli". Rosnący odsetek imigrantów w wielu krajach sprawił, że ich problemy 
stały się bardziej widoczne i mimo że są to ludzie aktywni zawodowo i przyczyniają się do rozwoju 
gospodarczego kraju przyjmującego, nadal są negatywnie postrzegani przez niektóre grupy.   

Głównym celem polityki migracyjnej jest nie tylko zapewnienie skutecznego zarządzania 
przepływami migracyjnymi, ale także zapobieganie nielegalnej imigracji, zapobieganie handlowi 
ludźmi, zapewnienie sprawiedliwego traktowania osób z krajów trzecich oraz pomoc ludziom w 

lepszym przystosowaniu się do nowej kultury i społeczeństwa. Na migrację wpływa kombinacja 
czynników ekonomicznych, środowiskowych, politycznych i społecznych w kraju pochodzenia 
migranta (czynniki wypychające) lub w kraju docelowym (czynniki przyciągające).  

Ekonomiczne skutki migracji są bardzo zróżnicowane. Kraje wysyłające mogą doświadczyć 
zarówno zysków, jak i strat w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie długoterminowej 
mogą zyskać. W przypadku krajów przyjmujących programy pracowników tymczasowych pomagają 
rozwiązać problem niedoboru umiejętności, ale mogą obniżyć płace krajowe i zwiększyć obciążenie 
socjalne. Skutki gospodarcze migracji zarówno dla krajów wysyłających, jak i przyjmujących mogą 
również różnić się w zależności od tego, kto się przemieszcza, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu 
umiejętności pracowników migrujących. Dla krajów wysyłających krótkoterminowa korzyść 
ekonomiczna z emigracji znajduje się w przekazach pieniężnych. Przekazy pieniężne to środki, które 
emigranci zarabiają za granicą i wysyłają z powrotem do swoich krajów, głównie w celu wsparcia 
pozostawionych tam rodzin. Według Banku Światowego, w 2012 roku przekazy pieniężne wyniosły 
529 miliardów dolarów, z czego 401 miliardów trafiło do krajów rozwijających się. Co istotne, liczby te 

uwzględniają jedynie środki przesyłane kanałami formalnymi, a więc ilość przekazów pieniężnych jest 
prawdopodobnie znacznie większa niż sugerują te liczby. Bank Światowy zauważa, że przekazy 
pieniężne wysyłane kanałami nieformalnymi mogą stanowić co najmniej 50 procent zarejestrowanych 
globalnie przepływów (UNCTAD, 2011-2018). Migracja jest cechą życia społecznego i gospodarczego 
w wielu krajach, ale profil populacji migrantów znacznie się różni. Po części wynika to z różnorodności 
źródeł migracji. Na przykład w dużej części Europy obywatele korzystają z szerokiego prawa do 
swobodnego przemieszczania się. W Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii ważną rolę odgrywa 
zarządzana migracja zarobkowa. Inne źródła obejmują migrację rodzinną i humanitarną (1).   
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Niezależnie od źródła, migracja ma istotny wpływ na nasze społeczeństwa, a wpływ ten może 

być kontrowersyjny. Ekonomiczny wpływ migracji nie jest wyjątkiem. Korzyść czy obciążenie - jak jest 

w rzeczywistości? Aby odpowiedzieć na to pytanie, pomocne może być spojrzenie na wpływ migracji 
w trzech obszarach - rynku pracy, portfela publicznego i wzrostu gospodarczego.  

Rynki pracy:  

• Migranci stanowili 47% wzrostu siły roboczej w Stanach Zjednoczonych i 70% w Europie w 
ciągu ostatnich dziesięciu lat.   

• Migranci wypełniają ważne nisze zarówno w szybko rozwijających się, jak i upadających 
sektorach gospodarki.   

• Podobnie jak rodzimi mieszkańcy, młodzi migranci są lepiej wykształceni niż ci, którzy zbliżają 
się do emerytury.   

• Migranci przyczyniają się znacząco do elastyczności rynku pracy, zwłaszcza w Europie.  
 

Kasa publiczna:  

• Migranci wnoszą więcej w podatkach i składkach społecznych niż otrzymują w świadczeniach.  
• Migranci zarobkowi mają najbardziej pozytywny wpływ na budżet publiczny.   
• Zatrudnienie jest pojedynczym największym wyznacznikiem wkładu fiskalnego netto 

migrantów.   

 

Wzrost gospodarczy:  

• Migracja zwiększa liczbę ludności w wieku produkcyjnym.   
• Migranci przybywają z umiejętnościami i przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego w 

krajach przyjmujących.   
• Migranci przyczyniają się również do postępu technologicznego.   
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Zrozumienie tych skutków jest ważne, jeśli nasze społeczeństwa mają prowadzić użyteczną 
debatę na temat roli migracji. Takie debaty są z kolei niezbędne do opracowania polityki w takich 
obszarach jak edukacja i zatrudnienie, która zmaksymalizuje korzyści z migracji, zwłaszcza poprzez 
poprawę sytuacji migrantów na rynku pracy. Ten zestaw polityk będzie oczywiście różnił się w 
zależności od kraju. Jednak w nadchodzących dziesięcioleciach wiele krajów OECD musi zająć się 
podstawowym pytaniem, jak zmaksymalizować korzyści z migracji, zarówno dla krajów przyjmujących, 
jak i dla samych migrantów, zwłaszcza że szybkie starzenie się społeczeństwa zwiększa 
zapotrzebowanie na migrantów w celu uzupełnienia niedoborów siły roboczej (2).  
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Narastające zjawisko migracji stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed 
Europą i poszczególnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wiąże się ono z ekonomią (głównie 
związaną z globalizacją), przemianami kulturowymi i społecznymi, ale także z rozprzestrzenianiem się 
obszarów ubóstwa, konfliktów międzynarodowych i etnicznych. Migracje stanowią "lustro" dla zmian 
zachodzących na całym świecie, wpływając na życie jednostek i całych narodów. Duże natężenie 
ruchów migracyjnych, jakie można obecnie zaobserwować, wywołuje potrzebę analizy tych procesów. 
W ostatnich latach wiele krajów europejskich wprowadziło istotne zmiany w swojej polityce 
migracyjnej. Wynika to z dostosowania tych polityk do ewoluujących modeli migracyjnych oraz 
zmieniających się uwarunkowań politycznych. Zmiany te ukierunkowane są głównie na zaostrzenie 
ograniczeń w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, inwestorów i przedsiębiorców. Z jednej 
strony wprowadzono korzystniejsze (uproszczone) rozwiązania w procedurach regulujących migrację 
rodzinną, jednak w dłuższej perspektywie czasowej zmiany ukierunkowane były na zaostrzenie 
ograniczeń (3).   

 

ń

W Europie rodzi się coraz mniej dzieci. W latach 2011-2018 aż 11 krajów miało malejącą liczbę 
urodzeń1 . Spadki liczby ludności w poszczególnych krajach pozwalają twierdzić, że kraje te potrzebują 
jak najszybciej dużego napływu ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Mądra polityka 
prorodzinna, zachęcająca rodziny do posiadania większej liczby dzieci, jest koniecznością i możemy 
mieć tylko nadzieję, że odpowiednie programy nabiorą trwałości, aby uniknąć podobnych sytuacji w 
przyszłości. Trzeba jednak pamiętać, że działania podejmowane w kraju mogą pomóc, ale "dziury" 
powstałej w ostatnich latach nie zlikwiduje nawet nagły wzrost liczby urodzeń. Konieczny jest pewien 
napływ ludności z zewnątrz, ponieważ negatywne trendy demograficzne są niebezpieczne dla 
gospodarki i jej rozwoju. Niestety, wzrost liczby urodzeń nie wystarczy do rozwiązania problemu. 
Potrzebne jest inne rozwiązanie - każdy kraj UE pilnie potrzebuje ludzi chętnych do pracy i łatwej 
asymilacji imigrantów. Tutaj kwestie religijne i kulturowe są kluczowe dla skuteczności procesu 
asymilacji.   

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji wyróżnia cztery główne czynniki napędzające 
migracje:  

● globalizacja i procesy integracyjne,   
● trendy geopolityczne,   
● transnacjonalizm,   
● trendy demograficzne.   
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Międzynarodowe migracje ludności są motywowane przyczynami ekonomicznymi i 
pozaekonomicznymi. Wśród motywów ekonomicznych wymienia się chęć znalezienia pracy, poprawy 
warunków życia, uzyskania wyższego wynagrodzenia za pracę, podniesienia swoich kwalifikacji, 

zdobycia doświadczenia zawodowego czy nauki języka. Przyczyn pozaekonomicznych jest wiele, są 
one uwarunkowane wieloma czynnikami, m.in. prześladowaniami politycznymi, religijnymi czy 
rasowymi, ale także mogą być wynikiem przeludnienia społeczeństwa, wysokiego bezrobocia czy 

ubóstwa.  

Przyczyny procesów migracyjnych dzieli się na ogólne czynniki globalne, które wpływają na wszystkie 
procesy migracyjne, czynniki wypychające (push factors) oraz  
czynniki przyciągające (pull factors), które sprzyjają imigracji. Podział ten związany jest z różnymi 
uwarunkowaniami, takimi jak: historyczne, demograficzne, społeczno-polityczne, ekonomiczne, itp.  

Tabela 1: Niedemograficzne przyczyny migracji  

Rodzaje czynników  Czynniki wypychające  Czynniki przyciągające  

Historyczne  -istnienie skupisk 

narodowościowych w 
danym kraju  

-istnienie kultury,   

instytucje edukacyjne i religijne 

danej grupy imigrantów 

-istnienie starych ośrodków   
uchodźcy (np. Polacy we Francji)  
-istnienie dużych ośrodków nowej 
imigracji sprzyjanie i znaczne 

ułatwienie przyjazdów imigrantom 
reprezentującym te same 
narodowości i ich asymilacji w nowe 
środowiska 

Społeczno-

polityczne  

-dyskryminacja   

mniejszości narodowe; 
zbrojne konflikty społeczne   

-ograniczenie 

podstawowych praw 

człowieka   

-rozczarowanie i  

frustracja związana z 
powstaniem nowego reżimu  

-zagrożenie autorytarne   
dyktatura lub wojna domowa 

-życzliwe nastawienie 
społeczeństwa, opinii publicznej i 
partii politycznych do 

cudzoziemców i mniejszości 
etnicznych  

-zdolność do przyswajania obcych 
kultur 
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Gospodarczy  -wysoki poziom bezrobocia  

-brak zatrudnienia   

możliwości w Twoim   
zawodzie 

-słaba sytuacja mieszkaniowa  

-słaba podaż towarów 
konsumpcyjnych w 

sklepach  

-wyginięcie i wysoka   
siła nabywcza walut obcych 
itp. 

-stopień rozszerzenia   
instytucja "państwa opiekuńczego"  

-niska stopa bezrobocia  

-możliwości zatrudnienia   

-popyt na zagraniczną siłę roboczą  

-wysokie tempo wzrostu 

gospodarczego  

-inwestycje określające popyt na 
pracę 

Prawo  -liberalne przepisy dotyczące 
paszportów i zakupu dewiz 

- brak obowiązku wizowego  

-liberalne przepisy imigracyjne, w 

tym dotyczące łączenia rodzin  

-regulacje określające status i prawa 
socjalne uchodźców politycznych i 
pracowników migrujących  

-łatwość uzyskania azylu i 
pozwolenia na pracę 

 

Źródło: Analizy własne autora na podstawie danych statystycznych z krajów Unii Europejskiej.  
 

 

Emigrację można określić jako sytuację, w której człowiek opuszcza swoje stałe miejsce 
zamieszkania na jakiś czas lub na zawsze. Jest to przemieszczanie się ludzi poza granice danego 
terytorium, czasowy lub stały wyjazd z kraju. Istnieją różne przyczyny emigracji. Pierwszą z nich jest 
chęć poprawy warunków życia. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w swoim kraju lub niezadowolenie z 
realiów panujących w konkretnym miejscu, wiele osób decyduje się na emigrację z powodów 
ekonomicznych. Część z nich, nie mogąc wybrać swojej ścieżki kariery w ojczyźnie, próbuje znaleźć coś 
za granicą. Częstą formą emigracji zarobkowej jest ta związana z pracą sezonową. Emigracja 
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napędzana jest również potrzebą zobaczenia nowych miejsc. Ciekawość świata, różne kultury, 
zupełnie inne możliwości zarabiania na życie i budowania swojej kariery - to coś, co może przemawiać 
szczególnie do młodych ludzi. Główną przyczyną emigracji zarobkowej jest chęć poprawy standardu 
życia. Wyższa pensja i lepszy standard życia są ważne. Jednak powinniśmy pamiętać także o 
dodatkowych czynnikach - jakości edukacji, lepszej opiece zdrowotnej, zupełnie nowych standardach 
w opiece społecznej. Inne kraje oferują nie tylko wyższą pensję. Mogą też zagwarantować lepsze 
warunki życia "po pracy".  

Pojęcie migracji międzynarodowej związane jest z migrantami, czyli wszystkimi osobami, które 
mieszkają w obcym kraju dłużej niż rok, niezależnie od przyczyn. Migracja międzynarodowa związana 
jest z jej różnymi formami:   

● emigracja oznacza, że ludzie opuszczają swój dotychczasowy kraj zamieszkania (ojczysty) i 

przenoszą się na stałe lub czasowo do innego kraju,   
● imigracja to napływ, przybycie do obcego kraju na stałe lub czasowo osób przebywających 

wcześniej w innym państwie, w celu osiedlenia się tam,   
● reemigracja - powrót do ojczyzny emigrantów,   

● repatriacja jest szczególną formą migracji, oznacza powrót do ojczyzny osób, które przymusowo 
przebywały poza granicami lub osób, które w wyniku zmian granic państwowych przestały być 
częścią danego kraju,   

● uchodźstwo - przymusowa emigracja, której towarzyszą niekorzystne warunki ekonomiczne lub 
polityczne, np. wynikające z konfliktów zbrojnych, wojen, rewolucji itp.  

 

 

Jak każde istotne zjawisko społeczne, tak i to niesie za sobą pewne konsekwencje. Możemy 
zaobserwować zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki migracji. Można je analizować z punktu 
widzenia osoby emigrującej oraz z perspektywy kraju, który opuszcza. Pozytywnym skutkiem emigracji 
jest oczywiście poprawa sytuacji jednostki migrującej. Zmiana ta nie dotyczy tylko takiej jednostki. 
Zazwyczaj poprawia się sytuacja całej rodziny. Istnieją również niematerialne pozytywne 
konsekwencje migracji. Migranci mają okazję do przeżycia pewnych przygód, a nawet do znalezienia 

swojego nowego miejsca w świecie. Podnoszą swoje kwalifikacje, a także umiejętności społeczne - 

potrafią dostosować się do nowej społeczności, nowej kultury itp. Negatywne skutki migracji dla 

osoby migrującej to przede wszystkim rozłąka z rodziną i przyjaciółmi. Sytuacja ta prowadzi niekiedy 
do rozwodów. Rodzice, którzy emigrują i pozostawiają swoje dzieci u dziadków, nie mają już wpływu 
na swoje potomstwo. Często nie mogą być ze swoimi dziećmi podczas ważnych wydarzeń.  

Kraj doświadczający odpływu pracowników cierpi również na inny negatywny efekt uboczny - 
rosnący deficyt specjalistów. Jest to widoczne w różnych sytuacjach - brak lekarzy i pielęgniarek w 
szpitalach ogranicza dostęp do opieki zdrowotnej, co przynosi negatywne skutki dla społeczeństwa. 
Jednocześnie, gdy pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach opuszczają kraj, przedsiębiorstwa nie 
mają możliwości zatrudnienia dobrze wykwalifikowanej kadry, co jest niekorzystne dla krajowej 
gospodarki.  
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Po pierwsze: "...Jaumotte, Koloskova i Saxena z MFW i VoxEU argumentują, że migracja, bez 
względu na to, jak bardzo kontrowersyjna politycznie (patrz rysunek 1), ma sens ekonomiczny. W 
długim okresie, zarówno wysoko jak i nisko wykwalifikowani pracownicy, którzy migrują przynoszą 
korzyści swoim nowym krajom ojczystym poprzez zwiększenie dochodu na osobę i standardów życia. 
Wysoko wykwalifikowani migranci wnoszą różnorodne talenty i wiedzę, podczas gdy nisko 
wykwalifikowani migranci wypełniają podstawowe zawody, w których brakuje miejscowych, i 

umożliwiają miejscowym zatrudnienie na stanowiskach wymagających wyższych kwalifikacji. Zyski są 
szeroko dzielone przez społeczeństwo, więc może warto ponieść krótkoterminowe koszty, aby pomóc 
w integracji tych nowych pracowników." [https://www.bruegel.org/2017/01/the-economic effects-

of-migration/]  

Po drugie: "...W wieloautorskim sprawozdaniu RAND analizuje się koszty braku Schengen z 
perspektywy wolności obywatelskich i spraw wewnętrznych. Szacują oni koszt ponownego 
wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych w strefie Schengen na około 0,1-19 mld euro 

kosztów jednorazowych - w zależności od zakresu przebudowy przejść granicznych - oraz około 2-4 

mld euro rocznych kosztów operacyjnych, co odpowiada około 0,02-0,03 procent PKB strefy 

Schengen. Portes i Forte przyglądają się w szczególności gospodarczym skutkom spowodowanego 
Brexitem ograniczenia migracji. Ich scenariusze sugerują, że migracja netto z UE do Wielkiej Brytanii 
może spaść nawet o 91 000 w przypadku scenariusza centralnego i do 150 000 w przypadku 

scenariusza bardziej ekstremalnego. Korzystając z istniejących dowodów empirycznych na temat 
wpływu migracji na wzrost i produktywność w zaawansowanych gospodarkach, szacują możliwy 
wpływ spadków migracji z UE na wzrost PKB i PKB na mieszkańca w okresie od teraz do 2020 r., w 
porównaniu do scenariusza alternatywnego, w którym migracja z UE pozostaje stała. W scenariuszu 
centralnym wpływ ten polegałby na zmniejszeniu PKB o około 0,63% do 1,19%, natomiast PKB na 
mieszkańca uległby zmniejszeniu o około 0,22% do 0,78%. W bardziej ekstremalnym scenariuszu 
uderzenie w PKB per capita wyniosłoby do 1,16%." [https://www.bruegel.org/2017/01/the-

economic-effects-of-migration/]  

 

Niemcy są niewątpliwie krajem przyjmującym migrantów1. Co piąty mieszkaniec tego kraju 
wywodzi się ze środowisk imigranckich. Jest to szczególnie widoczne w najmłodszym pokoleniu, gdzie 
obcokrajowcy lub osoby o zagranicznych korzeniach stanowią prawie jedną trzecią dzieci w wieku do 
dziesięciu lat. Migranci mieszkający w Niemczech nie tworzą jednorodnej społeczności. Są wśród nich 
"Gastarbeiterzy", którzy przybyli do Niemiec na podstawie umów o pracę, osoby, które przyjechały w 
celu połączenia się z rodziną, przesiedleńcy i "późni przesiedleńcy", członkowie Unii Europejskiej 
osiedlający się w Niemczech dzięki swobodzie przepływu siły roboczej, a w ostatnim czasie coraz 
więcej jest osób, które ubiegają się o ochronę międzynarodową. Niemcy są obecnie drugim krajem 
przyjmującym imigrantów (wyprzedzają je tylko Stany Zjednoczone). Liczba cudzoziemców 
mieszkających w Niemczech przekracza 8 milionów, co stanowi 10% populacji. Największą grupę 

 
1 Sytuacja z roku 1990 i dotyczy Niemiec Zachodnich. 
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cudzoziemców stanowią osoby pochodzenia tureckiego (blisko 2,8 mln). Ponad połowa z nich urodziła 
się w Niemczech, a prawie połowa ma już niemieckie obywatelstwo. To wciąż wpływa na wrażenie 
Niemców o imigrantach jako osobach o niższych kwalifikacjach, wykonujących źle płatne prace. 
Drugim co do wielkości narodem imigrantów są Polacy - którzy przewyższają Włochów, Rumunów i 
Greków. W latach 1970-1990 największą grupę imigrantów stanowili późni migranci, osoby o 
niemieckich korzeniach, które mieszkały w krajach Europy Wschodniej i w byłym Związku Radzieckim. 
Rosnące społeczeństwo niemieckie odpowiada za zmniejszającą się pulę osób pracujących. Napływ 
głównie młodych ludzi spowalnia ten trend. Średnia wieku obcokrajowców i osób o pochodzeniu 
migracyjnym w Niemczech jest niższa niż średnia wieku Niemców bez pochodzenia migracyjnego. Z 
badania Fundacji Bertelsmanna wynika, że właśnie dlatego wnoszą oni pozytywny wkład do budżetu 
państwa i systemu ubezpieczeń społecznych (4). Ich brak na rynku pracy oznaczałby, że malejąca 
liczba pracowników - płacących składki na ubezpieczenie społeczne i podatki - musiałaby finansować 
rosnącą liczbę emerytów i obciążać dług publiczny. Dzięki zakrojonej na szeroką skalę imigracji do 
Niemiec, w tym uchodźców, w najbliższych latach wzrośnie liczba osób pracujących. Federalny Urząd 
Statystyczny informuje, że tylko przy regularnym napływie dużej liczby imigrantów (ok. 200 tys. 
rocznie) liczba osób w wieku produkcyjnym w Niemczech może wzrosnąć. Odnosząc się do niektórych 
kwalifikacji, regionów i branż, już teraz możemy zaobserwować niedobór wykwalifikowanych 
pracowników. Dotyczy to obecnie 19 grup zawodów, takich jak sektor opieki zdrowotnej i 

pielęgniarstwa, zawody w sektorze mechatronicznym, elektrycznym i elektronicznym, budowlanym 
i zaopatrzenia w energię oraz komunikacja i logistyka (5).   

Po długim okresie sceptycznego nastawienia do przyjmowania imigrantów na niemieckim rynku pracy, 

wprowadzenie w 2000 roku tzw. "zielonej karty" (ułatwiającej przyjmowanie wykwalifikowanych 
pracowników, głównie z sektora IT), a następnie uchwalenie ustawy imigracyjnej w 2005 roku, dało 

nowe możliwości specjalistom, którzy chcieli wyemigrować do Niemiec. W 2011 roku rząd federalny 
uchwalił program "Fachkräfte-Offensive" (Ofensywa dla Specjalistów) w celu przyciągnięcia 
wykwalifikowanych pracowników. Obejmuje on pięć obszarów działań: aktywizacja i bezpieczeństwo 
zatrudnienia, pomoc pracownikom w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, możliwości 
kształcenia dla każdego od początku, kształcenie zawodowe i szkolenia. Ostatni punkt programu 
obejmuje "integrację i imigrację wykwalifikowanych pracowników" (6). Projektowi towarzyszyła 
szeroka kampania informacyjna. Portal "Make it in Germany", prowadzony w wielu językach, stara się 
przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników z całego świata. Jego oferta obejmuje wyszukiwarkę 
ofert pracy oraz mapę świata z ofertami niemieckich instytucji na każdym kontynencie (7).  

 

ś

Głównym beneficjentem migracji jest jej uczestnik, jednak w literaturze przedmiotu często 
pojawiają się kontrowersje dotyczące potencjalnych korzyści i kosztów dla krajów wysyłających i 
przyjmujących migrantów. Powszechnie uważa się, że korzyści przeważają nad wadami. Tradycyjne 
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korzyści z emigracji dla kraju wysyłającego migrantów można upatrywać w niższym bezrobociu i 
poprawie finansowania zewnętrznego dzięki transferom wynagrodzeń emigrantów. Koszty i 
potencjalne straty kraju generującego emigrację wiążą się z ryzykiem pogorszenia struktury 
demograficznej. Korzyści są widoczne dla krajów przyjmujących, gdyż np. emigranci realizują politykę 
prorodzinną w krajach Unii Europejskiej, podejmując pracę w sektorze opieki nad dziećmi i osobami 
starszymi, a także w służbie zdrowia.  

Niekorzystnym zjawiskiem może być fakt, że polscy emigranci często przyjmują pracę znacznie poniżej 
swoich kwalifikacji (co jednocześnie przynosi korzyści zagranicznemu pracodawcy). Doświadczenia 
międzynarodowe mówią, że poziom wykształcenia emigranta jest negatywnie związany z jego 
skłonnością do przekazywania pieniędzy do kraju wysyłającego. Emigracja może stanowić zagrożenie 
dla rozwoju kraju, jeśli ma dużą skalę i jeśli oznacza wyjazd osób najaktywniejszych, najzdolniejszych i 
najlepiej wykształconych.  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie stale spada, dlatego migracja zarobkowa z 
krajów trzecich stanie się jednym ze sposobów wypełnienia luki pracowniczej. Według prognoz za 
kilka lat liczba osób pracujących w Europie zmniejszy się o ponad 20 mln, dlatego bardziej rozwinięte 
kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą zwiększyć swoje zapotrzebowanie na młodych i zdolnych 
pracowników z innych krajów.  

Edukacja jest największą korzyścią płynącą z emigracji. Osoby, które wyjeżdżają za granicę zdobywają 
wiedzę i doświadczenie niedostępne w ich krajach, nawiązują również cenne kontakty. Może to 
przełożyć się na wymierne korzyści dla ich kraju. Migracja zarobkowa może mieć zarówno pozytywne, 
jak i negatywne skutki dla polskiej gospodarki. Kwestie te można analizować z perspektywy makro- i 

mikroekonomicznej. W makroekonomii migracja wpływa na: sytuację na rynku pracy, transfer 
zarobków oraz handel zagraniczny. W skali mikro dotyczy dochodów gospodarstw domowych i 

prowadzenia działalności gospodarczej. Emigracja osób wykwalifikowanych i dobrze wykształconych 
oznacza utratę kapitału ludzkiego. Możemy wymienić następujące konsekwencje emigracji osób 
wysoko wykwalifikowanych, dotykające ich samych oraz kraj, z którego emigrują:   

1. Pozytywne konsekwencje: wyższe zarobki, lepszy standard życia, bezpieczeństwo 
finansowe, realizacja aspiracji zawodowych, rozwój osobisty, podnoszenie kwalifikacji, 

więzi zawodowe między krajami, transfer wiedzy i środki finansowe, transfer kultury 
ekonomicznej, współczesne społeczeństwo, wpływ na motywację młodych ludzi do 
zdobycia wyższego wykształcenia.   

2. Negatywne konsekwencje: zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach do wykonywania 

prac wymagających niższych kwalifikacji, utrata specjalistów, zahamowanie rozwoju, 
zagrożenie 

dla niektórych sektorów gospodarki, np. służby zdrowia, utrata wydatków na edukację emigrantów, 
deprecjacja kapitału ludzkiego. Imigracja może przynieść różne skutki - pozytywne i negatywne, 

zarówno dla społeczeństwa, jak i gospodarki. Jej wpływ na gospodarkę możemy mierzyć za pomocą 
różnych wskaźników makroekonomicznych. Jednym z nich jest PKB per capita, pokazujący wielkość 
produkcji generowanej między innymi przez imigrantów. Obecność imigrantów zwiększa wartość PKB, 
jak również zwiększa liczbę ludności kraju przyjmującego, jednak niektórzy naukowcy uważają, że nie 
jest to dobra proporcja, dlatego proponują wskaźnik PKB per capita (8). Ekonomiczne znaczenie 
imigracji dla kraju przyjmującego można rozpatrywać również w perspektywie mikro- i 
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makroekonomicznej. W pierwszym z nich niezbędne jest przeprowadzenie analizy korzyści lub strat 
spowodowanych napływem imigrantów i ich podziału pomiędzy wszystkich uczestników rynku, 
natomiast podejście makroekonomiczne wymaga analizy PKB i wynagrodzeń wszystkich 
zatrudnionych. To, czy efekt ekonomiczny dla kraju jest pozytywny czy negatywny, zależy od 
kombinacji umiejętności zawodowych i społecznych imigrantów i członków społeczeństwa 
przyjmującego, a także od gotowości podmiotów gospodarczych do zmian umożliwiających 
zakwaterowanie imigrantów.  

Niektórzy ekonomiści uważają, że napływ osób z wysokim wykształceniem przyniesie 
gospodarce więcej korzyści, gdyż prawdopodobnie zmieni rozkład dochodów na korzyść 
mieszkańców, natomiast napływ osób bez wykształcenia przyniesie odwrotne skutki.  

Pozytywny efekt migracji będzie widoczny, gdy umiejętności migrantów i pracowników 
lokalnych pozostaną różne. W kontekście długoterminowym mamy pozytywny i negatywny model 
dostosowania ekonomicznego i społecznego migrantów. Model pozytywny można zaobserwować, 
gdy migranci z krajów o wyższych zarobkach przenoszą się do krajów o niższych zarobkach. Tam 
angażują się w proces zdobywania dodatkowych umiejętności, które są niezbędne w kraju 
przyjmującym. To zaangażowanie na początku przynosi niższe dochody, które z czasem rosną, ale 
ostateczny wzrost dochodów jest malejący. Z kolei model negatywny odnosi się do sytuacji, gdy 
migranci pochodzą z krajów o podobnym poziomie zarobków. W tym modelu imigranci początkowo 
mają wyższe dochody w porównaniu do pracowników w kraju przyjmującym, ale potem ich ostateczne 
dochody maleją wraz z długością pobytu. Niektórzy ekonomiści uważają, że długoterminowy efekt 
imigracji polega na wyższym zatrudnieniu i wzroście gospodarczym (PKB). Takie podejście jest jednak 
krytykowane, ponieważ nie uwzględnia efektów ubocznych i sprzężeń zwrotnych w gospodarce. 
Wzrost PKB, większa liczba osób o wysokich kwalifikacjach i silnej motywacji, czy zróżnicowanie 
społeczeństwa, mogą w długim okresie mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla poziomu 

produktywności.  
Czy kraje europejskie powinny przejmować się skutkami napływu imigrantów? Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, badamy potencjalne konsekwencje ekonomiczne imigracji dla 
gospodarek europejskich, rozróżniając pomiędzy migracją ogólną, migrantami ekonomicznymi i 
uchodźcami. Migracja zarobkowa stanowi jedynie ułamek wszystkich ruchów w Europie, a więcej 
przybyło innymi kanałami, w tym migracja rodzinna, humanitarna i swobodne przemieszczanie się. 
Ale nawet jeśli większość migracji nie jest bezpośrednio napędzana przez zapotrzebowanie na siłę 
roboczą, imigranci odgrywają znaczącą rolę w najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki. Nowi 
imigranci stanowili 15% wejść do silnie rozwijających się zawodów w Europie (OECD, 2018). Należą do 
nich przede wszystkim zawody związane z ochroną zdrowia oraz zawody STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). Również w Europie imigranci stanowili około jednej czwartej wejść do 
zawodów najsilniej spadających (24%), w tym pracowników rzemiosła i zawodów pokrewnych, a także 

operatorów i monterów maszyn.  
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 Ekonomiczne skutki migracji są bardzo zróżnicowane. Kraje wysyłające mogą doświadczyć 
zarówno zysków, jak i strat w perspektywie krótkoterminowej, ale w perspektywie długoterminowej 
mogą zyskać. W przypadku krajów przyjmujących programy pracowników tymczasowych pomagają 
rozwiązać problem niedoboru umiejętności, ale mogą obniżyć płace krajowe i zwiększyć obciążenie 
socjalne. Skutki gospodarcze migracji zarówno dla krajów wysyłających, jak i przyjmujących mogą 
również różnić się w zależności od tego, kto się przemieszcza, zwłaszcza w odniesieniu do poziomu 
umiejętności pracowników migrujących. Dla krajów wysyłających krótkoterminowa korzyść 
ekonomiczna z emigracji znajduje się w przekazach pieniężnych. Przekazy pieniężne to środki, które 
emigranci zarabiają za granicą i wysyłają z powrotem do swoich krajów, głównie w celu wsparcia 
pozostawionych tam rodzin. Według Banku Światowego w 2012 roku przekazy pieniężne wyniosły na 
całym świecie 529 miliardów dolarów, z czego 401 miliardów dolarów trafiło do krajów rozwijających 
się (2013). Co istotne, liczby te uwzględniają jedynie środki przesyłane przez formalne kanały, więc 
kwota przekazów pieniężnych jest prawdopodobnie znacznie większa, niż sugerują te liczby (9). Bank 
Światowy zauważa, że przekazy pieniężne wysyłane kanałami nieformalnymi mogą dodać co najmniej 
50 procent do globalnie zarejestrowanych przepływów (UNCTAD, 2011-2018).  

Migracja jest cechą życia społecznego i gospodarczego w wielu krajach, ale profil populacji migrantów 
różni się znacznie. Częściowo wynika to z różnorodności źródeł migracji. W dużej części Europy na 
przykład, obywatele korzystają z szerokiego prawa do swobodnego przemieszczania się. W Australii, 
Kanadzie i Nowej Zelandii ważną rolę odgrywa zarządzana migracja zarobkowa. Inne źródła obejmują 
migrację rodzinną i humanitarną.   
Niezależnie od źródła, migracja ma istotny wpływ na nasze społeczeństwa, a wpływ ten może być 
kontrowersyjny. Ekonomiczny wpływ migracji nie jest wyjątkiem. Korzyść czy obciążenie - jak jest w 

rzeczywistości? Aby odpowiedzieć na to pytanie, pomocne może być spojrzenie na wpływ migracji w 
trzech obszarach - rynku pracy, portfela publicznego i wzrostu gospodarczego (9).  

Wpływ na rynki pracy:  
• Migranci stanowili 47% wzrostu siły roboczej w Stanach Zjednoczonych i 70% w Europie w 

ciągu ostatnich dziesięciu lat;  
• Migranci wypełniają ważne nisze zarówno w szybko rozwijających się, jak i upadających 

sektorach gospodarki;  

• Podobnie jak rodzimi mieszkańcy, młodzi migranci są lepiej wykształceni niż ci, którzy zbliżają 
się do emerytury;  

• Migranci przyczyniają się znacząco do elastyczności rynku pracy, zwłaszcza w Europie.   
 

Wpływ na finanse publiczne/budżet:  
• Migranci wnoszą więcej w podatkach i składkach społecznych niż otrzymują w świadczeniach;  
• Migranci zarobkowi mają najbardziej pozytywny wpływ na budżet publiczny; 
• Zatrudnienie jest pojedynczym największym wyznacznikiem wkładu fiskalnego netto 

migrantów.   

 

Wpływ na wzrost gospodarczy:  
• Migracja zwiększa liczbę ludności w wieku produkcyjnym;  
• Migranci przybywają z umiejętnościami i przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego w 
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krajach przyjmujących;  
• Migranci przyczyniają się również do postępu technologicznego.    
 

 Zrozumienie tych skutków jest ważne, jeśli nasze społeczeństwa mają prowadzić użyteczną 
debatę na temat roli migracji. Takie debaty są z kolei niezbędne do opracowania polityki w takich 
obszarach jak edukacja i zatrudnienie, która zmaksymalizuje korzyści z migracji, zwłaszcza poprzez 
poprawę sytuacji migrantów na rynku pracy. Ten zestaw polityk będzie oczywiście różnił się w 
zależności od kraju. Jednak podstawowe pytanie o to, jak zmaksymalizować korzyści z migracji, 
zarówno dla krajów przyjmujących, jak i dla samych migrantów, musi zostać podjęte przez wiele 
krajów OECD w nadchodzących dekadach, zwłaszcza że szybkie starzenie się społeczeństwa zwiększa 
zapotrzebowanie na migrantów w celu uzupełnienia niedoborów siły roboczej.  

Jakich zmian można się spodziewać w najbliższych latach? Które główne pola konfliktów i 
potencjalnych napięć społecznych powinny być lepiej uwzględnione?   

Europa stoi przed najpoważniejszym wyzwaniem migracyjnym od czasu zakończenia drugiej 
wojny światowej. Aspekty zarządzania różnymi zadaniami są ujęte w licznych instrumentach 
prawnych. Działania UE polegają na promowaniu i wdrażaniu środków natychmiastowych i 

długoterminowych, ale uwaga skupiona jest również na wewnętrznych i zewnętrznych wymiarach 
polityki migracyjnej oraz na zewnętrznych granicach UE. Wdrażane instrumenty oscylują wokół:   

● powrót i readmisja nielegalnych migrantów, którzy nie mają prawa wjazdu lub pobytu w UE,  
● zwalczanie przemytu migrantów,  
● ochrona granic zewnętrznych UE,  
● stworzenie możliwości legalnego wjazdu dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, - 
ustanowienie polityki azylowej opartej na równowadze między solidarnością a 
odpowiedzialnością,  
● rozwiązywanie kwestii migracyjnych we współpracy z państwami trzecimi,   

● możliwość umiejętnego rozdysponowania środków finansowych.   

Pomimo trwającego od czterech lat kryzysu migracyjnego, jego wpływ na rynek pracy 
(zarówno polski, jak i europejski) jest przedmiotem bardzo niewielu badań. Trudno określić, dlaczego 
tak się dzieje. Być może niemożność określenia, ilu imigrantów przebywa obecnie na terytorium 
Europy, uniemożliwia rzetelne obserwacje. Dostępne źródła zwracają uwagę na wiele czynników, 
które determinują wpływ migracji na rynek pracy w dwojaki sposób - zarówno pozytywnie, jak i 

negatywnie. Rozróżnienia należy dokonać już na poziomie kraju pochodzenia imigrantów, co często 
determinuje postawy wobec życia w kraju, w którym się osiedlili.   

Migracja, niezależnie od jej przyczyn, stawia przed rodzinami zarówno wyzwania, jak i szanse. 
Z jednej strony może powodować rozluźnienie więzi rodzinnych, rozpad małżeństw czy problemy 
rozwojowe dzieci. Z drugiej strony, może prowadzić do zaangażowania zaniedbywanego dotąd rodzica 
w opiekę nad dziećmi, poprawy warunków życia w rodzinie czy zwiększenia szans edukacyjnych dzieci.  
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Obecnie dużym problemem jest zadłużenie finansowe w konfliktach rodzinnych. Osoby 
wyjeżdżające za pracą zazwyczaj wybierają maksymalizację oszczędności lub maksymalizację 
dochodów, ale autor zwraca uwagę, że osoby, które zarabiają więcej, migrują oszczędzając i 
zapewniając dobre życie dla swojej rodziny w Polsce, zazwyczaj oddalają się od rodziny. Co jest 
rzeczywiście paradoksalne.   
Są też osoby, które próbują każdej możliwości zarobku i wysłania pieniędzy do kraju, nawet przemytu 
narkotyków. Jednak gdy taka osoba nie widzi żadnych zysków ze swojego działania, zazwyczaj popada 
w stan wyobcowania i zaprzestaje jakiejkolwiek działalności.   
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MIGRACJA - w kontekście globalnym, przemieszczanie się osoby albo przez granicę międzynarodową 
(migracja międzynarodowa), albo w obrębie państwa (migracja wewnętrzna) przez okres dłuższy niż 
jeden rok niezależnie od przyczyn, dobrowolnych lub niedobrowolnych, oraz środków, regularnych 
lub nieregularnych, użytych do migracji. W kontekście UE działanie, w wyniku którego osoba albo:  

(i) ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE na okres co 
najmniej 12 miesięcy lub oczekuje się, że będzie to okres co najmniej 12 miesięcy, mając 
wcześniej miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE lub w państwie 
trzecim; lub  

(ii) mając uprzednio miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, przestaje 
mieć miejsce zamieszkania w tym państwie członkowskim UE na okres, który wynosi lub 
ma wynosić co najmniej 12 miesięcy.  

EMIGRACJA - to akt opuszczenia kraju zamieszkania lub miejsca pobytu z zamiarem osiedlenia się 
gdzie indziej (opuszczenia kraju na stałe). I odwrotnie, imigracja opisuje przemieszczanie się ludzi do 
jednego kraju z innego (przeprowadzka na stałe do danego kraju). Stąd ktoś może wyemigrować z 
kraju ojczystego, aby wyemigrować do innego kraju. Oba te zjawiska są aktami migracji przez granice 

państwowe lub inne granice geograficzne.  

REEMIGRACJA - powrót do ojczyzny emigrantów.  

REPATRIACJA jest szczególną formą migracji, oznacza powrót do ojczyzny osób, które przymusowo 
przebywały poza granicami lub osób, które w wyniku zmian granic państwowych przestały być częścią 
danego kraju.  

REFUGEEIZM - przymusowa emigracja, której towarzyszą niekorzystne warunki ekonomiczne lub 

polityczne, np. wynikające z konfliktów zbrojnych, wojen, rewolucji itp.  

EKONOMICZNY WPŁYW MIGRACJI - ekonomiczny wpływ migracji przenika do każdego aspektu 
gospodarki. Ma ona głęboki pozytywny wpływ nie tylko na wzrost liczby ludności, ale także na udział 
w rynku pracy i zatrudnienie, na płace i dochody, na naszą krajową bazę umiejętności i na wydajność 
netto.  

SPOŁECZNY WPŁYW MIGRACJI - zmiana statusu społecznego z nie-migranta na migranta powoduje 

zmianę norm i wartości, postaw i zachowań, motywacji i oczekiwań, statusu materialnego i 
społecznego, priorytetów społecznych oraz zmianę kręgu interakcji. Wszystkie te zmiany mają 
negatywny wpływ na poziom dzietności i wielkość rodziny.  

EMIGRACJA EKONOMICZNA - to ktoś, kto emigruje z jednego regionu do drugiego, w tym przekracza 

granice międzynarodowe, szukając poprawy standardu życia, ponieważ.  
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warunki lub możliwości zatrudnienia w regionie, z którego pochodzi migrant, są niewystarczające. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych używa terminu pracownik migrujący.  

MIGRACJA SPOŁECZNA - przeprowadzka w celu uzyskania lepszej jakości życia lub bycia bliżej rodziny 
lub przyjaciół. Migracja polityczna - przeprowadzka w celu ucieczki przed prześladowaniami 
politycznymi lub wojną. Środowiskowe przyczyny migracji obejmują katastrofy naturalne, takie jak 
powodzie.  

RYNKI PRACY - lub rynki pracy funkcjonują dzięki interakcji pracowników i pracodawców. Ekonomia 
pracy patrzy na dostawców usług pracy (pracowników) i popyt na usługi pracy (pracodawców) i 
próbuje zrozumieć wynikający z tego wzorzec płac, zatrudnienia i dochodów. Wzorce te istnieją, 
ponieważ zakłada się, że każda osoba na rynku dokonuje racjonalnych wyborów w oparciu o znane jej 
informacje dotyczące płacy, chęci świadczenia pracy i chęci spędzania wolnego czasu. Rynki pracy są 
zwykle ograniczone geograficznie, ale rozwój Internetu spowodował powstanie w niektórych 
sektorach "planetarnego rynku pracy".  

POZYTYWNE EFEKTY EMIGRACJI - zwiększona produkcja gospodarcza; potencjalni przedsiębiorcy; 
zwiększony popyt i wzrost. Obawa przed imigracją to: "Imigranci zabierają miejsca pracy rodowitym 
mieszkańcom; lepiej wykwalifikowana siła robocza; korzyść netto dla przychodów rządowych; 
radzenie sobie ze starzeniem się społeczeństwa; bardziej elastyczny rynek pracy; rozwiązanie 
problemu niedoboru umiejętności; wypełnianie niepożądanych wakatów; społeczeństwo 
wielokulturowe".   

NEGATYWNE SKUTKI EMIGRACJI - potencjalny negatywny wpływ na płace realne; realny PKB per 
capita może spaść; bezrobocie strukturalne; presja na usługi publiczne; koszty mieszkaniowe & 
dysharmonia z powodu szybkiej imigracji.  
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Tytuł działania MIGRACJA: SKUTKI GOSPODARCZE I SPOŁECZNE 

Zarys tematyczny Celem lekcji jest uświadomienie uczestnikom, czym jest 
współczesna imigracja, co ją powoduje, jakie czynniki ją 
aktywizują oraz jakie skutki ekonomiczne i społeczne wywołuje w 
kraju przyjmującym. 
Analizuje również różne czynniki kulturowe, socjologiczne i 

religijne, które wpływają na sposób traktowania imigrantów w 
kraju przyjmującym, a także na stosunki społeczne i skuteczność 
asymilacji imigrantów. 

 

Jest to typ uczenia się oparty na wiedzy, który jest połączony z 
rozwojem umiejętności analitycznych. Scenariusz zajęć doskonali 
u uczestników umiejętności krytycznego myślenia oraz dobre 
umiejętności komunikacyjne. 

Cele Celem jest wyjaśnienie przyczyn imigracji, z uwzględnieniem jej 
wpływu społecznego i gospodarczego zarówno na kraj 
przyjmujący, jak i na kraj wyjazdu 

Materiały Strony internetowe zawierające ciekawe dane statystyczne oraz 
prezentacja treści w formie powerpointu 

Czas 1. Prezentacja dla nauczycieli: 90 min 

2. Indywidualna analiza studentów: 60 min 

3. Prezentacja studentów: 30 min. 

4. Dyskusja: 30 min 

5. Opis myśli końcowych: 30 min. 
Wymagania wstępne Poziom wiedzy ekonomicznej potrzebnej na tej lekcji zależy od 

planowanej głębokości analizy. 
Dla poziomu wprowadzającego wymagane jest zrozumienie 
typowych pojęć ekonomicznych i społecznych, takich jak PKB, 
bezrobocie, rynek pracy, rozwój społeczno-gospodarczy, 

integracja. 

Ograniczenia Na potrzeby warsztatów wykorzystano prostą analizę SWOT, 
która miała na celu zdiagnozowanie mocnych, słabych stron, 
szans i zagrożeń związanych z imigracją do kraju przyjmującego. 
Analiza ta ma na celu określenie przyczyn imigracji, jej roli dla 
kraju przyjmującego w zakresie wskaźników ekonomicznych oraz 
kwestii integracji społecznej. 

Wielkość grupy 10-15 
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Instrukcje dla trenerów Przede wszystkim należy przedstawić procesy migracji jako 
naturalny czynnik zmian społeczno-gospodarczych, które od lat są 
częścią procesów gospodarczych (przykłady USA, Australii czy 
Kandy, Wielkiej Brytanii i Niemiec). 

Następnie: uczniowie powinni określić, jakie czynniki 
ekonomiczne i społeczne powodują rotację i w jakich kierunkach 
się ona odbywa 

Następnie: uczniowie powinni określić pozytywne i negatywne 
skutki imigracji zarówno dla kraju przyjmującego, jak i dla kraju 
tracącego swój potencjał i kapitał ludzki 

Debriefing i ocena Po dyskusji uczniowie powinni opisać swoje opinie na temat 
przyczyn i skutków imigracji, w tym pozytywnych i negatywnych 

skutków imigracji. 

Ważnym aspektem opisu powinno być zaproponowanie czegoś w 
rodzaju "polityki migracyjnej" - jak zarządzać procesem migracji, 
jak uzyskać z imigracji najlepsze efekty dla kraju przyjmującego i 
jak zminimalizować negatywne skutki "niechcianej" imigracji. 

Wskazówki dla trenerów Jak wiele innych tematów związanych z ekonomią, demografią czy 
polityką, temat procesów migracyjnych oraz roli i znaczenia 
imigrantów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju 

przyjmującego może wzbudzać i wzbudza kontrowersje (czego 
przykładem jest Brexit). 
Trenerzy powinni mieć świadomość, że niektóre osoby mogą mieć 
silne poglądy na temat migracji i imigrantów, które mogą być 
spowodowane populistyczną interpretacją rzeczywistości, a tym 
samym zaangażować się emocjonalnie w dyskusję. 

 

Informacje ogólne 

 

Materiały do zajęć warsztatowych 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm 

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/ 

 

Zarys organizacji zajęć 

1) Nauczyciel rozpoczyna od wprowadzenia opartego na długiej wersji artykułu. 
2) Każdy uczeń sporządza listę elementów charakteryzujących przyczyny i wady procesów 

migracyjnych i imigracyjnych  

3) Po zaprezentowaniu wyników uczniowie wspólnie omawiają zalety i wady imigracji, biorąc 
pod uwagę czynniki społeczne i ekonomiczne, a także kraj przyjmujący i kraj "eksportujący" 
swój kapitał ludzki 

4) Lekcja kończy się debatą na temat współczesnej imigracji oraz oceną zalet i wad procesów 
migracyjnych na przykładzie UE.  

http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.globalization101.org/economic-effects-of-migration/
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ę 

1. Migracja to: 

a. migracja ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania w kraju lub za granicą; na jej wielkość duży 
wpływ ma stan gospodarki, 
b. wyjazd z różnych powodów z kraju ojczystego do innego kraju i osiedlenie się w nowym miejscu na 
stałe lub na pewien czas. Emigracja jest formą migracji, 
c. powrót do kraju osoby, która opuściła go nie z własnej winy.  
 

2. Emigrację można zdefiniować jako: 
a. migracja ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania w kraju lub za granicą, 
b. wyjazd z różnych powodów z kraju ojczystego do innego kraju i osiedlenie się tam na stałe lub na 
pewien czas, 

c. powrót do kraju ojczystego osób, które znalazły się poza jego granicami nie z własnej woli. 
 

3. Przyczynami migracji ludzi do innych miejsc przeznaczenia mogą być: 
a. bezrobocie, niskie zarobki i edukacja za granicą, chęć zdobycia wykształcenia, 
b. pragnienie przygody i nauczenia się czegoś nowego oraz kariery w międzynarodowych firmach, 
c. wszystkie powyższe przyczyny są prawidłowe. 
 

4. Emigracja z powodów ekonomicznych obejmuje: 

a. ucisk polityczny w kraju ojczystym, brak zgody na akceptację istniejącego reżimu politycznego lub 
niemożność pozostania w kraju ze względu na opozycyjne poglądy, 
b. poszukiwanie pracy niezbędnej do przeżycia lub dążenie do poprawy warunków życia, 
c. ucieczka od konieczności pracy w kraju ojczystym. 
 

5. Stopa bezrobocia rejestrowanego mierzona jest stosunkiem: 

a. bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo poszukujących pracy do liczby osób pracujących, 
b. stosunek zarejestrowanych bezrobotnych do ogółu siły roboczej, 
c. liczba osób zdolnych do pracy w stosunku do siły roboczej. 
 

6. Do negatywnych skutków ekonomicznych bezrobocia zalicza się: 
a. istnienie różnicy między wielkością PKB, jaką można by osiągnąć przy pełnym zatrudnieniu 
(zakładając istnienie bezrobocia frykcyjnego), a wielkością PKB, jaką faktycznie osiągnięto w danym 
okresie czasu, 

b. wzrost poziomu produkcji - zasoby pracy są w pełni wykorzystane, 
c. rozwój szarej strefy - pracownicy płacą podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. 
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7. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, powoduje również szereg konsekwencji społecznych. 
Postrzegane przez bezrobotnych w sposób indywidualny, przejawiają się one jako: 
a. radość z bycia aktywnym członkiem społeczności, 
b. utrata poczucia wartości społecznej w związku z pozostawaniem bez pracy, 
c. utrata dotychczasowej pozycji społecznej; utrata kontaktu z przyjaciółmi i niechęć do uczestnictwa 
w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. 
 

8. Społeczne skutki bezrobocia generują takie problemy jak: 
a. patologie społeczne, takie jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość oraz obniżenie kwalifikacji i 
utrata umiejętności, skutkujące koniecznością przekwalifikowania się, 
b. nadmiernie wysoki standard życia prowadzący do rozwoju psychospołecznego człowieka, 
c. potrzeba zawierania małżeństw z osobami zamożnymi, o wysokim poziomie dochodów. 
 

9. Występowanie psychologicznych skutków bezrobocia zależy od wielu czynników indywidualnych, 
m.in. od płci, wieku osoby bezrobotnej, długości pozostawania bez pracy, postawy wobec pracy, 
wsparcia rodziny. W tej kategorii wymienia się następujące skutki bezrobocia: 
a. zaburzenia emocjonalne i depresja u osób bezrobotnych, 

b. utrata poczucia własnej wartości, poczucie niższości wobec innych i brak wiary we własne 
możliwości, 
c. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. 
 

10. Czasami, oprócz negatywnych skutków, bezrobocie może przynieść również pozytywne rezultaty. 
Dzieje się tak najczęściej w przypadku bezrobocia krótkotrwałego. W takim przypadku można mówić 
o wystąpieniu następujących konsekwencji: 
a. staranne wykonywanie pracy przez pracowników, którzy obawiają się utraty pracy; wysoka 
wydajność pracy i wysoka dyscyplina pracy, 
b. zmniejszenie konkurencji między pracownikami na rynku pracy, 
c. niechęć pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i gorsza alokacja zasobów pracy. 
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