
Jak działa gospodarka rynkowa?
Dylematy interwencji państwa 

w gospodarkę na świecie
w XX w. i obecnie



1. Czy ekonomia jest nauką ścisłą czy humanistyczną?

Źródło a.  Artykuł Joanny
Solskiej – „Polityka”,
51/2009, 19.12.2009, s 12

Pytanie:
-Wymień trzy czynniki 
które, zdaniem autorki,
wpłynęły na to, iż Polska
w 2009 r. nie wpadła w 
recesję.
-Wyjaśnij, na czym polega 
opisany przez autorkę 
związek między 
ekonomią a psychologią.



2. Jak w XX w. zmieniała się polityka gospodarcza 

państw o różnym stopniu rozwoju?

(…)

Źródło 
a.



(…)

 
Pytania: T. Kizwalter, Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003, s. 52-54.

-Wymień dwie przyczyny, które, zdaniem autora, leżały w XIX w. u podłoża interwencji państwa 
w gospodarkę i sferę socjalną.
- Wymień dwie reformy, które, według autora, Brytyjczycy wprowadzili jako pierwsi na świecie
- Czy według Twojej wiedzy Wielka Brytania także współcześnie pozostaje europejskim liderem 
pod względem zakresu opieki społecznej państwa? Odpowiedź uzasadnij.



A. Przedfordowska i i fordowska faza rozwoju kapitalizmu

Początki kapitalizmu jako systemu gospodarczego opartego na zasadach:

- wolnej przedsiębiorczości (swobody inwestowania kapitału oraz pracy wolnonajemnej), tak 
w dziedzinie produkcji, jak handlu,

- dynamicznej równowagi podaży i popytu

w Europie Zachodniej sięgają  przełomu epoki średniowiecznej i nowożytnej, jednak o jego 
pełnym rozwoju możemy mówić dopiero w epoce rozwoju przemysłu (industrializacji), czyli 
po rewolucji przemysłowej w XIX w. 

Kapitalizm XIX w. (faza przedfordowska)  charakteryzowała już produkcja maszynowa 
(fabryczna), nie osiągnięto jednak jeszcze wtedy  tak wysokiej efektywności pracy, jak stało 
się  to w USA w pierwszych  trzech dekadach XX w.  (faza fordowska).

Kapitalizm typu fordowskiego (od nazwiska Henry`ego Forda, twórcy pierwszego koncernu 
samochodowego świata) funkcjonował w krajach Ameryki Pn. (od lat 20.) i Europy (od lat 
50.) do lat 70. XX w.

Cechy kapitalizmu fordowskiego:

-  zmechanizowana produkcja taśmowa 

- sprowadzenie pracy ludzkiej do obsługi maszyn

- wąska specjalizacja pracowników – brak potrzeby  stałego podnoszenia ich kwalifikacji

- produkcja masowa – nacisk na ilość, a nie jakość (sprzedaż jednego produktu aż do 
nasycenia rynku)

-  hierarchiczne scentralizowane zarządzanie 

-  pracownicze umowy zbiorowe i względnie duża gwarancja stałości zatrudnienia

- stały wzrost płac ze względu na stały wzrostu podaży i popytu



Historia powszechna, t. 18, red. L. Serafini, Warszawa 2008, s. 268-269.

Źródło b. Zdania dwu pierwszych akapitów odnoszą się do Herberta Hoovera, który w latach 1921-
28 piastował w USA funkcję sekretarza (ministra) handlu, zaś w latach 1929-1933 był 
republikańskim prezydentem tego kraju



Źródło c.

Historia powszechna, t. 18, s. 279.
Pytania:
-Wyjaśnij, w jaki sposób w gospodarce wolnorynkowej kredyt wpływa na wzrost popytu oraz 
dlaczego jego ograniczenie powoduje kryzys gospodarczy.
-Na podstawie wiedzy własnej wyjaśnij, jaką rolę w „łańcuchu” wydarzeń prowadzących do 
kryzysu w USA w l. 30. XX w. odegrało załamanie giełdy w październiku 1929 r.?

Pytania:
-Przedstaw, w czym amerykańscy przywódcy upatrywali źródła dobrobytu materialnego 
Amerykanów?
- Przedstaw stosunek ówczesnych prezydentów USA do kwestii stosunków między państwem 
a biznesem.



Historia powszechna, t. 18, s. 287-288.

Źródło d. Dotyczy sytuacji USA w okresie kryzysu 1929-33.

Pytania:
- Scharakteryzuj strategię, której użył prezydent Hoover, aby przeciwdziałać skutkom 
kryzysu gospodarczego w USA.
- Na podstawie wiedzy własnej wymień trzy działania antykryzysowe następcy Hoovera na 
funkcji prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta, które świadczą o tym, że prowadził 
on inną politykę gospodarczą.  Jak zmieniły się relacje między państwem a gospodarką w 
USA w wyniku rządów następcy Hoovera?



B. Doktryna ekonomiczna Johna Maynarda Keynesa  (1883-1946) – państwo dobrobytu

Model polityki ekonomicznej, stworzony przez brytyjskiego ekonomistę w latach 20.-30. XX w., 
zakładający silny interwencjonizm państwowy. 

Fundamentem tej teorii jest przekonanie, iż rozwój gospodarczy zależy od wielkości strumienia 
pieniędzy, jaki państwo kieruje do gospodarki (od tego zależy bowiem zarówno podaż – 
producenci muszą mieć źródło kredytu, by wytwarzać, jak popyt – pracownicy muszą zarabiać 
dość pieniędzy, by kupować za nie towary na rynku)

W sytuacji kryzysu Keynes proponował państwu:

- kierowanie pieniędzy do gospodarki (nawet kosztem zadłużania się i/lub kontrolowanej 
inflacji), aby wzmacniać popyt i w konsekwencji „podkręcać” podaż – tworzenie przez 
państwo miejsc pracy, różnego rodzaju zachęty finansowe (ulgi, dopłaty etc.) dla 
producentów

Po wyjściu gospodarki z kryzysu proponował, aby państwo na stałe:

-  sterowało stopą oprocentowania kredytów i stopą opodatkowania (jako głównymi 
instrumentami regulacji obiegu pieniężnego) w celu równoważenia podaży i popytu i tą drogą 
zapewniało gospodarce stały wzrost

-  rozwijało funkcje socjalne („opiekuńcze”) przez zwiększanie zakresu świadczeń i tworzenie 
„parasola” chroniącego przed biedą i bezrobociem ogół ludności. Oznaczało to zwiększanie 
udziału budżetu w PKB państwa i wprowadzenie „ostro” progresywnej skali podatków od 
dochodów osobistych. Strategicznym celem tej polityki miało być zmniejszenie dysproporcji 
dochodowych między bogatymi i biednymi, albo – inaczej rzecz ujmując – zapewnienie 
biednym sprawiedliwego udziału we wzroście bogactwa całego społeczeństwa.

Stosowanie tego modelu gospodarczego przez państwa europejskie w latach 40.-70. XX w. 
doprowadziło do osiągnięcia dobrobytu materialnego przez większość obywateli (tzw. 
państwo dobrobytu, ang. welfare state)



Źródło e.

                  W. Roszkowski, Półwiecze, Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 1997, s. 270.
Pytania:
-Wymień cztery cechy gospodarki i państwa Japonii, które, zdaniem autora, sprzyjały wysokiemu 
tempu wzrostu tego kraju w dekadzie lat 70. i 80.
-Wymień takie dwie cechy  gospodarki Japonii wymienione w tekście, które świadczą 
nowoczesnym rozwoju Japonii w tamtym okresie.



C. Postfordowska faza kapitalizmu i neoliberalna doktryna ekonomiczna

W latach 70. w świecie zachodnim nastąpił kryzys zarządzania fabrykami typu fordowskiego.

U podłoża zmian leżały:

– zbyt silny wpływ związków zawod. i zbyt wysokie oczekiwania socjalne pracowników

– zróżnicowanie gustów i wzrost oczekiwań konsumentów co do jakości towarów i usług

– ekspansja technologii informacyjnych (telefonia komórkowa, internet)

Postfordowski model kapitalizmu charakteryzują:

– bliższe związki producenta z konsumentem (stąd potrzeba stałych badań rynku)

– poprawienie jakości – zasada „zero defektów” 

– decentralizacja podejmowania decyzji

– rozwiązania sieciowe (wspólne przedsięwzięcia) 

– kształcenie ustawiczne (zarówno specjalistyczne, jak postawienie niemal wszystkim 
pracownikom wymogu posiadania średniego wykształcenia ogólnego)

– motywowanie pracowników przez rozszerzanie zakresu ich kompetencji

Skutki w/w zmian w gospodarce i w doktrynie ekonomicznej:

- uelastycznienie zarządzania procesami gospodarczymi

-  zmniejszenie udziału robotników w zarządzaniu produkcją 

- powrót wiary w skuteczność liberalizmu w gospodarce – powstanie doktryny neoliberalnej 
(monetarystycznej  - tzw. szkoła chicagowska Miltona Friedmana): zmiana roli państwa z 
instytucji odpowiedzialnej za pogłębianie integracji społecznej na obrońcę rynku i innowacji – 
deregulacja gospodarki  (wycofanie państwa z szeregu kompetencji decyzyjnych) – obniżka 
podatków – reprywatyzacja środków produkcji – dopuszczenie kapitału prywatnego do sektora 
świadczeń publicznych



Źródło f.

Pytanie: T. Buchanan, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000, Kraków 2010, s. 239-240.
-Wymień cztery cechy charakteryzujące gospodarki państw europejskich od lat 80. XX w.
- Na podstawie wiedzy własnej odpowiedz na pytanie, które z tych cech były reprezentatywne 
dla neoliberalnej polityki gospodarczej.





3. Czy „koniec historii” (1989-1991) przyniósł światu 

ostateczny tryumf doktryny neoliberalnej?
Źródło a. Rozmowa Adama Leszczyńskiego z ekonomistą Johnem Williamsonem, jednym z 

autorów „Konsensusu waszyngtońskiego” zawierającego zestaw wymagań warunkujących 
udzielanie pomocy kredytowej państwom na świecie przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy i Bank Światowy (Spowiedź liberała, „Gazeta Wyborcza”, 8-9 maja 2010 r.).

Co było zapisane w „Konsensusie”?

- Że trzeba kontrolować deficyt budżetowy. To była era ogromnych deficytów budżetowych w 
wielu krajach. Postulowałem, żeby finansowały swoje deficyty bez odwoływania się do inflacji.
(…)

Następna moja propozycja dotyczyła podatków. Nie chodziło o to, żeby ich średni poziom był 
jak najniższy, tylko żeby obniżać stawki, rozszerzając jednocześnie bazę podatkową. (…) 
Obniżka podatków miała zniechęcić do ukrywania dochodów. To było inspirowane 
amerykańską reformą podatkową z 1986 r. uważaną wtedy za sukces.

Kolejna propozycja dotyczyła otwarcia rynków finansowych. Dziś żałuję, że nie 
sformułowałem tego w bardziej ogólny sposób. Skoncentrowałem się na stopach 

procentowych, które wtedy były wielkim problemem w Ameryce Łacińskiej.

Były za wysokie?

- Przede wszystkim były kontrolowane przez państwo. Nie spełniały podstawowej funkcji – nie 
pokazywały, ile kosztuje kapitał na inwestycje. Kapitał był tam kreowany przez państwowe 
fiat. Państwo decydowało: ty zasługujesz na kapitał, a ty nie. A nie rynek.

To nie działało?

- Oj, nie za dobrze (śmiech). Gdybym to pisał dzisiaj, uzupełniłbym otwarcie rynków 



finansowych o postulat większego nadzoru i regulacji. Wielki kryzys, jakie mieliśmy właśnie w 
Ameryce [ w 2008 r. – przyp. T.S.] , wynikał przede wszystkim  z braku nadzoru i regulacji rynków 
finansowych. 

Następna rzecz: konkurencyjny kurs wymiany pieniądza. Nie chodziło mi o to – co opacznie potem 
rozumiano – żeby był albo sztywny, albo zupełnie swobodnie kształtowany przez rynek. 
Opowiadałem się za wariantem pośrednim, bo oba skrajne mają tendencję do wariowania od czasu 
do czasu. (…)

Kolejny postulat: otwarcie na inwestycje zagraniczne bez ograniczeń. Nie mówiłem jednak – 
chociaż tak to było potem interpretowane – że wszystkie przepływy kapitału powinny być 
swobodne. Myślałem, że wiele rynków wschodzących miałoby problemy, gdyby do tego dopuściły.

I miały. Co zresztą już wtedy było wiadomo. To było doświadczenie Chile w latach 70., na początku 

rządów Pinocheta: atak spekulantów na walutę, ucieczka kapitału, krach. Dziś wielu 

ekonomistów pana za to krytykuje. 

- Rzeczywiście (…) „Konsensus waszyngtoński” był tak interpretowany, że należy całkowicie        
otworzyć  swoje rynki finansowe. Nie to miałem na myśli.

Kolejne postulaty dotyczyły deregulacji i prywatyzacji. (…) 

Przy prywatyzacji nie myślałem o elektrowniach, wodociągach czy służbach miejskich – chociaż tego 
nie wykluczałem. Myślę, że są argumenty za tym, żeby takie firmy były publiczne. Ale nie było sensu, 
żeby państwo było właścicielem przemysłu.

Pytania:

- Wymień siedem postulatów, które, zdaniem Williamsona, składały się na „Konsensus 
waszyngtoński”

- Rozwijając dwa z tych postulatów, wykaż, że zasady „Konsensusu” miały charakter neoliberalny

- Przedstaw argumentację Williamsona w dwu kwestiach, w których broni się od przed zarzutami 
krytyków. 



Źródło b. Artykuł Artura Domosławskiego pt. Nie taki alterglobalizm straszny, „Gazeta 
Wyborcza”, 24 kwietnia 2004 r.

Pytanie:
-Przedstaw dwie konsekwencje, oceniane przez autora negatywnie, zastosowania się przez państwa 
korzystające z pomocy MFW lub BŚ do zasad „Konsensusu waszyngtońskiego”



Komentarz autora arkusza do wniosków wynikających ze źródeł  a. i  b. 

Oba źródła zawierają krytyki „Konsensusu waszyngtońskiego” i skutków zastosowania się do niego 
państw  Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki. 

Źródło b. pochodzi sprzed kryzysu gospodarczego na świecie z lat 2008-2009 (z 2004 r.), zaś jego 
autor przejawia wyraźną sympatię do ruchów alterglobalistycznych  (raczej w odmianie 
umiarkowanej).

Z kolei w źródle a. rozmówcy uwzględniają już sytuację gospodarki światowej po kryzysie. Ponadto 
dziennikarz prowadzący rozmowę nie zdradza swoich przekonań. 

Trzeba dodać, że sytuacja gospodarcza krajów Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki (naturalnie nie 
wszystkich, ale wielu) przedstawiona w źródle b. już w latach 90. poprawiała się (autor uwypuklił 
tu jedynie negatywne zmiany, pomijając pozytywne), zaś w ostatnich kilku latach można mówić 
wręcz o ich stałym, bardzo szybkim rozwoju. Tę kategorię krajów zaczęto w latach 90. w ekonomii 
nazywać  rynkami wschodzącymi (ang. emerging markets). Wśród nich najszybsze tempo wzrostu 
i względnie największy potencjał reprezentują dziś: Chiny, Indie i Brazylia. Na dalszych miejscach 
pod tymi względami sytuują się: RPA, Meksyk, Turcja i Indonezja.  Udział wymienionych kilku 
krajów w światowym PKB i ich znaczenie dla stanu  finansowych międzynarodowych wzrosły 
zwłaszcza w latach 2008-2010. To właśnie te zmiany leżą u podłoża osłabienia alterglobalistycznej 
krytyki neoliberalnej doktryny ekonomicznej. 

Nie należy wszakże zapominać, iż na świecie istnieje wiele krajów (gł. w Afryce), dla których – 
pomimo (a czasem nawet na skutek) „pomocy” MFW i BŚ – pod względem gospodarczym 
ostatnie dwie dekady okazały się stracone. Do nich nadal odnoszą się krytyczne uwagi 
przedstawione przez Artura Domosławskiego. 



4. Na czym polegał światowy kryzys gospodarczy i jak 

zmagano się z jego skutkami?
Źródło a. – W. Smoczyński, Bez nauczki, „Polityka”, 39/2010 (25.09.2010), s. 37-38.

      (…)



           (…)

Pytania:
-Jakie działanie w USA uważa autor za przyczynę, która pociągnęła za sobą „łańcuch” wydarzeń 
skutkujący ostatecznie kryzysem  na skalę globalną?
-Na podstawie źródła przedstaw, jakie decyzje podjęły rządy USA, państw europejskich i Japonii, 
aby ograniczyć negatywne skutki kryzysu.
- Na podstawie wiedzy własnej wymień dwa inne sposoby zwalczania kryzysu w tych krajach.
-Czy  działania tych państw były zgodne z propozycją Johna Keynesa odnośnie do walki z 
kryzysem? Odpowiedź uzasadnij.
- Czy na podstawie reakcji rządów na kryzys w l. 2008-9 można uważać, iż kraje wysokorozwinięte 
wyciągnęły wnioski z doświadczeń zwalczania kryzysu  gospodarczego lat 30. Odpowiedź 
uzasadnij. 



Źródło b. Artykuł Adama Leszczyńskiego Nadchodzi socjalizm?, „Gazeta na Święto”, 2-3 czerwca 
2010, s. 23.

Pytanie:
-Na czym być może będzie, zdaniem autora, polegać zmiana w relacjach między państwem a gospodarką 
w najbliższej przyszłości?
- Jak sądzisz, czy możliwy jest współcześnie  w krajach wysokorozwiniętych powrót do „państwa 
dobrobytu”? Odpowiedź uzasadnij.  



Źródło c. i d.

Pytanie:  
- Przedstaw, jakie były konsekwencje ostatniego światowego kryzysu dla Chin?
- Porównaj tempo zmian PKB USA i Chin w latach 2006-2009. 
- Na podstawie wykresów i wiedzy własnej wyjaśnij, na czym polegały zmiany w układzie sił 
między gigantami światowej gospodarki, jakie nastąpiły w tych latach.



Źródło e.

Pytanie:
-Na podstawie źródła i wiedzy własnej odpowiedz na pytanie, czy trzy kraje „nowej” UE najgłębiej 
dotknięte recesją w latach 2008-2009 miały najwyższy poziom zadłużenia w 2010 r. ?
- Na podstawie wiedzy własnej wymień kraje, które w roku 2010 r. ekonomiści zaczęli określać 
skrótem PIIGS.



5. Dlaczego Polska  wyszła z kryzysu obronną ręką?

Najbardziej popularną i najogólniejszą odpowiedź zawiera źródło a. w punkcie 1 arkusza.

Wśród ekonomistów spotyka się jeszcze inne wyjaśnienia:
- relatywnie duża tzw. głębokość polskiego rynku wewnętrznego . Jest to rewers tego, co J. Solska 
pisze o stosunkowo niewielkim udziale eksportu w wytwarzaniu polskiego PKB. Skoro większość 
produkcji wytwórcy sprzedają w kraju, to nasza gospodarka jest mniej zależna od popytu za granicą. 
W sytuacji kryzysu więcej można sprzedać w kraju, ale konsumenci muszą mieć na to środki. W 
Polsce rynek okazał się – ku pewnym zaskoczeniu – ekonomistów dość „głęboki” (ludzie mieli 
rezerwy na konsumpcję i po nie sięgnęli)
-strategia „jazdy na gapę” – Polska niejako „przy okazji” skorzystała z wprowadzenia przez silniejsze 
gospodarczo kraje środków antykryzysowych, które nie były dla niej przeznaczone. Najlepszym 
przykładem jest tu wprowadzenie przez rząd Niemiec dopłat z budżetu do zakupów na rynku 
krajowym nowych samochodów. Okazało się, że wiele tych samochodów koncerny z dominującym 
niemieckim kapitałem produkują …. w Polsce (dlatego nie było wyraźnego spadku zatrudnienia w 
fabrykach tego sektora).
-inny niż dotyczący eksportu (wymienionego w źródle a.) aspekt względnego polskiego zacofania 
gospodarczego – o charakterze mentalnym. Polacy nie mają zaufania do instytucji kredytowych, 
zwł. zagranicznych. Dlatego wśród krajów Europy Polska była jednym z najmniej związanych z 
bankami amerykańskimi. 



Tematy esejów:

1. Państwo i rynek na progu XXI w. Przedstaw relacje między 

państwem a gospodarką w krajach Ameryki Północnej i Europy 

od początku lat 80. do dziś. Przedstaw przyczyny i 

konsekwencje kryzysu gospodarczego lat 2008-2009 w tej 

części świata. Jakie wnioski odnośnie do polityki gospodarczej 

w przyszłości wynikają dla rządów państw tej części świata? 

Wykorzystaj nie mniej niż dwa materiały źródłowe.

2.  Bilans rozwoju gospodarczego państw rozwijających się (Azji, 

Ameryki Łac., Afryki) w dwu dekadach po 1991 r. Przedstaw, 

jakie były w tym okresie drogi rozwoju państw o stosunkowo 

niskim PKB per capita (na przykładach trzech państw). 

Przedstaw i ustosunkuj się do krytyki doktryny neoliberalnej w 

tym okresie. Wykorzystaj nie mniej niż dwa materiały 

źródłowe. 


