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Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce  w 
warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodar czego 
 
 W ostatnich latach polska gospodarka została dotknięta skutkami szoków 
zewnętrznych spowodowanych załamaniem rynku nieruchomości w USA, kryzysem 
zaufania w sektorze finansowym krajów wysoko rozwiniętych i pogorszeniem się 
koniunktury gospodarczej na świecie. Taka sytuacja była poważnym wyzwaniem dla 
polityki kształtowania rynkowego ładu gospodarczego w Polsce. Pojawia się pytanie, 
czy polscy politycy potrafili mu sprostać. W tym zakresie potrzebna jest pogłębiona 
dyskusja. Mając zatem świadomość ryzyka związanego z podejmowaniem niezwykle 
ważnego i aktualnego tematu, warto je podjąć, wiedząc, że formułowane oceny mogą 
zostać zweryfikowane w przyszłości. 
 
1. Spór o przyczyny globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego 

 Dla wielu zwykłych ludzi wybuch globalnego kryzysu finansowego 
i gospodarczego był olbrzymim zaskoczeniem. Również większość ekonomistów 
i przedstawicieli sektora finansowego twierdziła po fakcie, że kryzys był bardzo trudny 
do przewidzenia. Warto jednak zastanowić się, czy takie stanowisko – w przypadku 
ludzi dysponujących wystarczającym dostępem do odpowiednich informacji – nie było 
jedynie łatwą wymówką i próbą zrzucenia odpowiedzialności za brak zdolności do 
pogłębionej analizy zjawisk ekonomicznych i za brak przygotowań do globalnego 
kryzysu. Niewielka grupa osób zapowiadała bowiem załamanie światowej 
gospodarki328. 
 Ludzkie zachowania nie dają się przewidzieć z matematyczną precyzją. Jednakże 
od ponad dwóch dziesiątków lat pod powierzchnią globalnej gospodarki występowały, 
jak zauważył M. Otte, potężne przesunięcia. W którymś momencie musiało dojść do 
ich wyładowania. Globalizacja wytworzyła bowiem wielką banię, która musiała nagle 
pęknąć albo powoli zapaść się w sobie (scenariusz implozji). Z kolei krach gospodarki 
światowej przyniósł wielu ludziom spadek dobrobytu. Niszczenie majątku, które 
następuje po takim krachu, sprawia, że uczestnicy życia gospodarczego ograniczają 
                                                      
328M. Grendowicz, Słowo wstępne Prezesa BRE, w: M. Otte, Kiedy nadchodzi kryzys, Wyd. 
Studio Emka, Warszawa 2009, s. 11. 
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swoje plany konsumpcji i inwestycji, co prowadzi do spadku popytu i kurczenia się 
gospodarki329. 
 Dotychczas pojawiały się różne, niekiedy sprzeczne, interpretacje genezy 
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Taka sytuacja mogła utrudniać 
analizę rzeczywistości i podejmowanie działań zaradczych. Pojawiały się bowiem 
wątpliwości, czy proponowane terapie, wobec których formułowano rozmaite 
zastrzeżenia, były właściwe i mogły przynieść oczekiwane rezultaty. 
 Nierzadko przyjmowano, że korzenie globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego tkwiły przede wszystkim w sektorze finansowym. Wskutek 
niewłaściwych regulacji prawnych i zbyt silnej ekspansji kredytowej, stymulowanej 
przez łagodną politykę pieniężną amerykańskiego banku centralnego, utworzył się 
bowiem spekulacyjny bąbel (spekulacyjna bańka) na rynku nieruchomości w USA. Z 
kolei pęknięcie tego bąbla podważyło zaufanie do firm finansowych i uruchomiło 
reakcję łańcuchową na wielką skalę. Obserwowano typowe objawy paniki finansowej, 
którym wiele państw wysoko rozwiniętych starało się przeciwdziałać niemal za 
wszelką cenę. Następnie – mimo podejmowanych działań zaradczych – kryzys 
finansowy przeniósł się do sfery realnej. Problemy firm finansowych doprowadziły 
bowiem do znacznego zwiększenia kosztu kapitału, co skutkowało gwałtownym 
zahamowaniem rozwoju gospodarczego i wzrostem bezrobocia. Zarówno kryzys 
finansowy, jak i kryzys gospodarczy bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat 
wskutek globalizacji. 
 W tym ujęciu eksponowano głównie niekontrolowany wzrost zadłużenia (pułapka 
zadłużenia) i nadużywanie dźwigni finansowej w pogoni za zyskami, hazard moralny 
oraz niewystarczający poziom kontroli firm finansowych, inwestorów i klientów. 
Przyjmując taką interpretację globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, 
należałoby ograniczyć terapię przede wszystkim do sektora finansowego i rynku 
nieruchomości. Polegałaby ona na wzmocnieniu nadzoru nad firmami finansowymi i 
powrocie do bardziej konserwatywnej bankowości. Takie stanowisko prezentował, na 
przykład, S. Buczek330. 
 Podobny pogląd prezentował L. Dziawgo. Twierdził on, iż kryzys finansowy 
ujawnił ułomności całego współczesnego systemu finansowego, a więc nie tylko 
banków komercyjnych, ale także banków centralnych i nadzorów bankowych. W 
wyniku kryzysu banki komercyjne poniosły nie tylko straty finansowe, ale również 
                                                      
329M. Otte, Kiedy…, op. cit., s. 19–20, 27–28 oraz 31. 
330P. Roszkowska, Zrozumieć kryzys – i co z niego może wynikać? – relacja z seminarium 
naukowego KNoP SGH, „Gazeta SGH”, kwiecień 2009, nr 4 (248), s. 28. 
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straty moralne. Podmioty gospodarcze utraciły bowiem zaufanie do banków i obniżyły 
swoją ocenę kapitału intelektualnego banków331. 
 Oprócz sanacji sektora finansowego należałoby również zmodyfikować politykę 
makroekonomiczną w taki sposób, aby lepiej amortyzować negatywne skutki zjawisk 
kryzysowych dla globalnego popytu i globalnej podaży. W takim przypadku 
fundamenty ustroju gospodarczego nie wymagałyby jednak zasadniczych zmian, a 
najwyżej działań o charakterze korekcyjnym. 
 Dotychczas państwa stosowały dwa scenariusze wychodzenia z kryzysu. 
Pierwszym rozwiązaniem było intensywne stymulowanie popytu w gospodarce 
poprzez zadłużanie budżetu państwa lub drukowanie pieniądza. Strumienie pieniężne 
kierowano wówczas do konsumentów i przedsiębiorstw, które domagały się pomocy z 
państwowej kasy. W ten sposób starano się zapobiec masowym upadłościom. 
 Skala pomocy publicznej udzielonej gospodarce w związku z kryzysem osiągnęła w 
niektórych państwach duże rozmiary. W USA wyniosła ona 901 mld USD, w 
Niemczech 523 mld USD, w Wielkiej Brytanii 480 mld USD, a w Szwajcarii 70 mld 
USD332. 
 Analizując sposób reakcji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i 
amerykańskiego banku centralnego (Fed) na kryzys finansowy, D. Tymoczko 
podkreślał, że wskutek kryzysu finansowego w wielu krajach banki komercyjne 
przestały sobie pożyczać płynne rezerwy na międzybankowym rynku pieniężnym. Był 
to rezultat utraty zaufania w warunkach braku płynności w sektorze bankowym. Banki, 
które miały nadwyżki płynnych rezerw, lokowały je w papiery skarbowe. Mimo 
niskiego oprocentowania traktowały to jako lepsze posunięcie niż ponoszenie ryzyka 
pożyczania tej nadwyżki innym bankom. Wobec tego banki centralne, w tym EBC i 
Fed, zdecydowały się przede wszystkim na pompowanie płynności do sektora 
bankowego. Temu celowi służyło między innymi zwiększanie skali operacji otwartego 
rynku, wydłużanie terminów tych operacji, obniżanie poziomu stóp procentowych, po 
których udzielano kredytów bankom komercyjnym, rozszerzenie listy zabezpieczeń 
akceptowanych przy tych kredytach, obniżanie stopy rezerwy obowiązkowej, 
powiększanie swoich rezerw walutowych. Wyjątkowe okoliczności sprawiły, że 
pompowanie płynności do banków komercyjnych nie przekładało się na wzrost 
wielkości podaży pieniądza w gospodarce333. 
                                                      
331D. Malinowski, V seminarium KES z cyklu „Nauki społeczne wobec kryzysu 
ekonomicznego”, „Gazeta SGH”, marzec 2010, nr 3 (258), s. 25. 
332Ibidem. 
333Ibidem. 
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 Drugi scenariusz wychodzenia z kryzysu polegał na prowadzeniu oszczędnej 
polityki państwa, unikaniu zadłużania się i wspierania nieefektywnych 
przedsiębiorstw, w tym także banków. W konsekwencji zmierzano do oczyszczenia 
gospodarki z nieefektywnych podmiotów gospodarczych. 
 Tymczasem w literaturze ekonomicznej można także spotkać się z poglądem, że 
przyczyny współczesnego kryzysu finansowego i gospodarczego są znacznie głębsze i 
mają charakter ustrojowy (systemowy). W tym ujęciu eksponowano przede wszystkim 
kryzys neoliberalnego modelu kapitalizmu334. Odpowiedzialnością za globalny kryzys 
finansowy i gospodarczy obarczano bowiem neoliberalną wiarę w samoregulujące 
zdolności rynku i uleganie partykularnym grupom interesów reprezentującym świat 
kapitału335. Upadek gospodarki centralnie planowanej na przełomie lat 80. i 90. XX 
wieku przyczynił się do spopularyzowania ideologii hiperkapitalizmu i wolnego rynku. 
Jednakże turbokapitalizm typu anglosaskiego z lat 1979–2008 ujawnił, jak twierdzą 
jego krytycy, bardzo poważne niedociągnięcia336. 
 Przyjmując, że u źródeł problemów gospodarczych współczesności tkwiły błędy o 
charakterze ustrojowym, należałoby również uznać, iż interwencje o charakterze 
cząstkowym musiały okazać się niewystarczające i zbyt słabe, aby w trwały sposób 
pokonać zjawiska kryzysowe. Ich przezwyciężenie wymagałoby bowiem przede 
wszystkim odpowiedniego, silnego interwencjonizmu państwowego, a zwłaszcza 
zwiększonej regulacji sektora finansowego. Na tym tle formułowano postulaty nowego 
pragmatyzmu i polityki gospodarczej odmiennej niż dotychczasowa polityka 
ukierunkowana na liberalizację, deregulację, restrukturyzację i prywatyzację. 
 Na przykład, G.W. Kołodko przekonywał, że globalny kryzys finansowy i 
gospodarczy nie był wprawdzie kryzysem systemu kapitalistycznego jako takiego, bo 
dla niego we współczesnym świecie nie istniała alternatywa, ale był to głęboki kryzys 
o znaczeniu fundamentalnym, bez mała upadek neoliberalnego modelu gospodarki 
rynkowej337. Stało się tak mimo krótkotrwałego załamania poziomu aktywności 
gospodarczej. Szacowano bowiem, że jeszcze w 2008 roku Produkt Światowy Brutto 

                                                      
334G.W. Kołodko, Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski, „Master of Business 
Administration”,  Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, lipiec–sierpień 2009, nr 4 (96); 
J. Żyżyński, Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, 
„Ekonomista” 2009, nr 2. 
335W. Szymański, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa 2009. 
336M. Otte, Kiedy…, op. cit., s. 13–14. 
337G.W. Kołodko, Światowy kryzys…, op. cit., s. 4. 
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(PŚB) zwiększył się o 3%, a spadek odnotowano jedynie w 2009 roku i wynosił on 
tylko 1,1%338. 
 G.W. Kołodko argumentował, że w Polsce przejawem działania na modłę 
neoliberalną było postępowanie banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. 
Narodowy Bank Polski (NBP) pozwalał uczestnikom rynków finansowych na grę w 
ich własnym interesie, wbrew długofalowym interesom gospodarki narodowej. Nie 
przeciwdziałał on bowiem takim wahaniom kursu złotego, które miały charakter 
spekulacyjny. W ten sposób, funkcjonując pod wpływem doktrynerskich haseł totalnie 
wolnych przepływów kapitałowych i prowadząc politykę wysokich stóp procentowych 
w celu ograniczenia inflacji, NBP sprzyjał kilkuletniej aprecjacji złotego, a potem jego 
gwałtownej deprecjacji pomiędzy sierpniem 2008 roku a marcem 2009 roku. 
Tolerowanie najpierw znacznego przewartościowania, a następnie ewidentnego 
niedowartościowania kursu złotego, było szkodliwe dla funkcjonowania polskiej 
gospodarki339. 
 G.W. Kołodko uważał, że Polska powinna dążyć do zmniejszenia skali wahań 
kursowych i ustabilizowania oczekiwań podmiotów gospodarczych w tej materii. 
Najważniejsza decyzja polityczno-gospodarcza, przed którą staliśmy, dotyczyła 
bowiem konwergencji walutowej. Zasadnicze pytanie nie dotyczyło jednak tego, kiedy 
wejść do strefy euro, ale przy jakim kursie wejść do tej strefy. G.W. Kołodko twierdził, 
że powinien on wynosić około 4 zł za EUR, ponieważ taki był kurs długookresowej 
równowagi zewnętrznej, umożliwiający bezproblemowe sfinansowanie deficytu 
obrotów bieżących340. 
 Tymczasem kryzys, który wyszedł z USA, rozprzestrzenił się po całym świecie, a 
także przeniósł się ze sfery finansowej do sfery realnej. Nie wziął się on jednak z 
tąpnięcia na rynku poniżej standardowych kredytów hipotecznych, tzw. subprime, w 
USA. Załamanie nadętego rynku subprime było jedynie bezpośrednim impulsem, 
lontem. Odpalił on gromadzoną przez lata mieszankę wybuchową. Chodziło bowiem o 
to, że spekulacyjne rynki pochodnych instrumentów finansowych zostały rozdęte do 
granic absurdu, osiągając wartość 600–700 bln USD. Natomiast wartość produkcji 
całego świata była znacznie mniejsza. W 2008 roku wynosiła ona prawie 70 bln USD, 
licząc parytetem siły nabywczej. Niebezpiecznym tendencjom w sektorze finansowym 

                                                      
338G.W. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010, nr 1, 
s. 118. 
339G.W. Kołodko, Światowy kryzys…, op. cit., s. 4. 
340Ibidem, s. 4–5. 
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należało przeciwdziałać, ale właśnie tego nie zrobiono. W rezultacie negatywne skutki 
pogłębiającej się dewiacji gospodarki kapitalistycznej musiały być ogromne341. 
 G.W. Kołodko wskazywał, że ustrój gospodarczy lansowany przez neoliberalizm 
umożliwiał bogacenie się nielicznym kosztem wielu. Był on bowiem pod-
porządkowany interesom zamożniejszych warstw. Właśnie do nich przesuwano 
rosnącą część dochodu narodowego. Taki rozwój wydarzeń prowadził do pogłębiania 
się konfliktów społecznych oraz politycznych. Zamiast społecznie zrównoważonego 
rozwoju mieliśmy do czynienia z napięciami pomiędzy pracodawcami 
a pracobiorcami, a więc pomiędzy światem kapitału a światem pracy342. 
 G.W. Kołodko był zdecydowanym krytykiem pasywnej polityki gospodarczej, 
polegającej na przyglądaniu się i biernym czekaniu na rozwój sytuacji. Chociaż 
uważał, że przed wszystkimi skutkami kryzysu nie sposób uciec, to jednak opowiadał 
się za ich zmniejszaniem i przezwyciężaniem. Dał temu wyraz, przedstawiając pakiet 
antykryzysowy w Liście otwartym do Premiera Rzeczypospolitej z lutego 2009 roku. 
Proponował w nim aktywną politykę gospodarczą i umiejętne posługiwanie się 
ukierunkowanymi na efekty mnożnikowe wydatkami publicznymi oraz gwarancje 
rządowe na kredyty bankowe dla przedsiębiorstw. Jednakże dostrzegał, że polski rząd 
wraz z usłużnym medialnym i analitycznym aparatem propagandowym wciąż tkwił w 
gorsecie skompromitowanego neoliberalizmu343. 
 Z drugiej strony, L. Balcerowicz zwracał uwagę, że silne zaangażowanie państwa w 
sektor finansowy i bardzo agresywny interwencjonizm, mogą wprawdzie złagodzić 
kryzys, ale również utrudnić wyjście z niego. Zbyt duże wydatki z kasy państwa 
stanowią ogromne zagrożenie dla gospodarki. Dla niektórych polityków i części 
wyborców wydawanie publicznych pieniędzy jest silną pokusą. Tymczasem 
wydawanie nadmiernych sum z budżetu prowadzi do większego deficytu w kasie 
państwa i zaciągania większych długów przez państwo. W pewnym momencie 
najczęściej konieczne okazuje się podwyższenie podatków, co z kolei hamuje rozwój 
gospodarki. Dlatego nie wolno gwałtownie podwyższać deficytu budżetowego i 
powiększać dziury w całym systemie finansów publicznych. Należałoby raczej 
dokonać cięć w wydatkach z państwowej kasy, zwłaszcza w administracji i wydatków 
na cele socjalne, oraz uszczelnić system podatkowy. Zamiast skomplikowanego, 

                                                      
341Ibidem, s. 5–6. 
342Ibidem, s. 4–6. 
343Ibidem, s. 6. 
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niezrozumiałego i niekoherentnego systemu podatkowego warto byłoby wprowadzić 
prostszy system podatkowy, którego zaletą jest lepsza ściągalność344. 
 L. Balcerowicz twierdził, że mnożenie regulacji prawnych byłoby szkodliwym 
działaniem. Idea wprowadzenia prostych przepisów jest bowiem słuszna. Koncepcja, 
że im więcej uchwali się ustaw, tym lepiej, jest czysto socjalistycznym podejściem. Jej 
realizacja skutkuje psuciem prawa. Należałoby raczej ustabilizować porządek prawny 
w taki sposób, aby mieć dobre prawo i jak najmniej je zmieniać345. 
 L. Balcerowicz przekonywał, że złym rozwiązaniem jest także nacjonalizacja 
przedsiębiorstw prywatnych lub wstrzymywanie prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych. Firmy państwowe przegrywają bowiem konkurencję z prywatnymi. 
„Polityczna karuzela stanowisk” nie sprzyja ich stabilności i kondycji finansowej. 
Dlatego nawet w kryzysie, kiedy wartość przedsiębiorstw spada, warto je 
prywatyzować. Wpływy z prywatyzacji zasilają przecież budżet państwa. 
Alternatywnym rozwiązaniem byłaby restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych i 
przygotowywanie ich do prywatyzacji. Samą prywatyzację można byłoby 
przeprowadzić wówczas, kiedy sytuacja na rynku poprawiłaby się. Tymczasem nie 
robiąc nic, generuje się straty346. 
 W tym kontekście nie można pominąć głosu J.E. Stiglitza, który eksponował 
negatywne skutki neoliberalizmu w warunkach globalizacji. Podkreślał on, że dla 
rozprzestrzenienia ideologii wolnego  rynku zasadnicze znaczenie miała  polityka 
USA.  
 J.E. Stiglitz wskazywał, że: „Chociaż inni mogli ucierpieć z powodu złego 
pokierowania globalizacją i chociaż na dłuższą metę takie nieumiejętne kierowanie 
będzie kosztowne dla Stanów Zjednoczonych – zwłaszcza dlatego, że wszystkie 
problemy, jakie miała administracja Billa Clintona, zostały zwielokrotnione i 
powiększone przez jej następczynię – w krótkim okresie Ameryka odniosła korzyści. 
Okazało się raz jeszcze, że to, co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, może nie być 
dobre dla reszty świata, a nawet więcej – to, co jest złe dla reszty świata, może nie być 
złe dla Stanów Zjednoczonych”347. 

                                                      
344T.Ł. Rożek, M. Suchodolska, Drugi plan Balcerowicza, „Polska”, 18–19.07.2009; 
Balcerowicz: Porzućmy fałszywych św. mikołajów (wywiad z Leszkiem Balcerowiczem), 
„Polska”, 18–19.07.2009. 
345Ibidem. 
346Ibidem. 
347J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w 
dziejach świata, WN PWN, Warszawa 2006, s. 192. 
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 USA starały się zapewnić amerykańskim przedsiębiorstwom dostęp do rynków 
zagranicznych. Kierowano się przy tym motywacją tworzenia miejsc pracy w USA, a 
nie w innych krajach. Wierzono w liberalizację rynków kapitałowych, ale nie 
zastanawiano się nad tym, że mogła ona doprowadzić do większej niestabilności w 
skali światowej348. 
 USA i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) forsowały między innymi 
szybką liberalizację rynków finansowych, czyli otwarcie na napływy i odpływy 
spekulacyjnego pieniądza, które mogły zdestabilizować sektor finansowy, a zwłaszcza 
system bankowy, w krajach rozwijających się. Jednakże takie działania ułatwiały 
zarabianie pieniędzy amerykańskim firmom finansowym349.  
 USA otwierały się na konkurencję zagraniczną w tych sektorach, w których 
amerykańskie przedsiębiorstwa czuły się silne. Sprzeciwiały się jednak otwarciu w 
tych sektorach, w których pozycja amerykańskich przedsiębiorstw była słaba. W ten 
sposób dążono do przechwytywania korzyści ekonomicznych i nie tworzono 
warunków do rozwoju prawdziwie wolnego handlu350. 
 Był to zatem rodzaj filozofii merkantylistycznej. Postrzegała ona wzrost w krajach 
rozwijających się jako coś pozytywnego tylko dlatego, że otwierano rynki przed 
amerykańskimi przedsiębiorstwami oraz oferowanymi przez nie towarami. Właśnie 
tutaj należy dostrzegać przyczyny rozczarowania i sprzeciwu wobec globalizacji w 
krajach, które stały się ofiarami wyzysku ze strony USA351. 
 W konsekwencji USA można obarczyć odpowiedzialnością za złe pokierowanie 
globalizacją. Została ona bowiem podporządkowana interesem amerykańskiego 
establishmentu korporacyjnego i finansowego, ale nie spełniła oczekiwań wielu krajów 
rozwijających się352. 
 Amerykański establishment korporacyjny i finansowy zawiódł również 
oczekiwania własnego kraju. Przyczynił się bowiem do powstania spekulacyjnego 
bąbla (spekulacyjnej bańki) na rynku nieruchomości w USA353. W wyniku jego 
pęknięcia wielu Amerykanów poniosło ogromne straty. Ponadto pojawiły się 
podejrzenia, że w niektórych przypadkach działano po prostu na szkodę klientów. 

                                                      
348Ibidem. 
349Ibidem, s. 204–206. 
350Ibidem, s. 192–217. 
351Ibidem, s. 216. 
352Ibidem, s. 217. 
353D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista” 2009, nr 3. 
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 Patrząc znacznie szerzej, można skonstatować, iż przyznanie USA statusu 
światowego supermocarstwa, które nie miało partnera dorównującego mu siłą 
gospodarczą, polityczną i militarną, powinno się wiązać z koniecznością 
wypracowania rozsądnej, dalekowzrocznej polityki o charakterze globalnym. Temu 
wielkiemu wyzwaniu USA nie zawsze potrafiły sprostać354. 
 
2. Polityczny kontekst kształtowania ładu gospodarc zego w Polsce 

 Kształtowanie ładu gospodarczego dokonuje się zawsze w określonym kontekście 
politycznym. Warunki polityczne wpływają bowiem w znacznym stopniu na 
możliwość realizacji różnych scenariuszy polityki gospodarczej. 
 W ostatnich latach scena polityczna w Polsce była względnie stabilna. Od wyborów 
parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku jej kształt został zdeterminowany 
przede wszystkim przez ostry spór dwóch głównych sił politycznych. Były nimi 
Platforma Obywatelska (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Wprawdzie ich 
programy społeczno-polityczne i gospodarcze wyraźnie się różniły, ale teoretycznie 
istniała możliwość wypracowania sensownego kompromisu w interesie kraju. 
 Chociaż początkowo wskazywano na celowość współpracy największych sił 
politycznych i stworzenia przez nie koalicji rządowej, to jednak po wyborach 
parlamentarnych w 2005 roku okazało się, że wygaszenie konfliktu rozdmuchanego w 
trakcie kampanii wyborczej i zawarcie powyborczego sojuszu jest w praktyce 
niemożliwe. Negocjacje w sprawie utworzenia koalicji rządowej zostały zerwane. 
 Do takiego rozwoju wydarzeń przyczyniły się nie tylko różnice programowe oraz 
osobiste sympatie i antypatie konkretnych polityków. Wydaje się, że istotną rolę mogła 
również odegrać wyrachowana kalkulacja polityczna. Ewentualny kompromis 
oznaczałby bowiem zacieranie zasadniczych różnic programowych, a w skrajnym 
przypadku być może nawet utratę ideowej tożsamości najważniejszych partii 
politycznych. Tymczasem polaryzacja sceny politycznej nie tylko pozwalała 
eksponować pryncypialność polityków, ale również mobilizowała elektorat. Dlatego w 
gruncie rzeczy leżała ona w interesie obu partii, które po cichu mogły liczyć, że w ten 
sposób uda im się przyciągnąć wyborców i zmarginalizować słabsze podmioty sceny 
politycznej. 

                                                      
354J.E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004; Z. Brzeziński, Wielka szachownica. 
Główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa 1998; Z. Brzeziński, The 
Choice: Global Domination or Global Leadership, Basic Books, New York 2005; 
Z. Brzeziński, Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008. 
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 Logika polaryzacji sceny politycznej wyjaśnia nieustanne podsycanie medialnych 
napięć i wrogość we wzajemnych stosunkach pomiędzy PO i PiS. Tłumaczy ona 
również niezdolność podjęcia bardziej radykalnych działań w polityce gospodarczej. 
Okazało się bowiem, że główni aktorzy sceny politycznej byli wprawdzie w stanie 
skutecznie blokować swoje zamiary, ale nie mogli zrealizować własnych obietnic 
wyborczych. W sytuacji braku możliwości znaczących korekt polityki gospodarczej 
była ona nieuchronnie skazana na kontynuację, a raczej na swoisty dryf w bliżej 
nieokreślonym kierunku. 
 O ile w 2005 roku wybory parlamentarne wygrało PiS, o tyle w 2007 roku wybory 
parlamentarne przyniosły zwycięstwo PO. Żadna z głównych sił politycznych w kraju 
nie miała jednak wystarczającego poparcia wyborców, aby była w stanie samodzielnie 
sprawować rządy. Konieczne były zatem kompromisy z mniejszymi ugrupowaniami 
politycznymi, z którymi zawierano koalicje rządowe. W praktyce małe partie mogły 
zostać albo zmarginalizowane przez silniejszego koalicjanta albo odgrywać rolę 
języczka u wagi i wywierać nieproporcjonalnie duży wpływ na prowadzoną politykę, 
w tym także gospodarczą. Taką strategię usiłowało realizować, na przykład, Polskie 
Stronnictwo Ludowe (PSL). 
 Po wyborach parlamentarnych w 2007 roku powstała koalicja rządowa PO–PSL. 
PO była partią liberalną i kierowała swoją ofertę polityczną przede wszystkim do 
mieszkańców miast. PSL było partią reprezentującą przede wszystkim interesy 
rolników. W pewnym obszarze programy i interesy polityczne PO i PSL były zbieżne 
lub uzupełniały się. Jednakże w innych sprawach pojawiały się konflikty. 
 PO deklarowała swoje przywiązanie do wolności gospodarczej. Dlatego opowiadała 
się za przedsiębiorczością, konkurencją i własnością prywatną. PO domagała się 
również prywatyzacji, demonopolizacji i deregulacji oraz niewielkiego udziału sektora 
publicznego w gospodarce. Popierała rozwój rynku kapitałowego, deregulację rynku 
pracy, redukcję wysokich pozapłacowych kosztów pracy, a także niski liniowy podatek 
dochodowy od osób prawnych (CIT), niski liniowy podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) oraz niski podatek od towarów i usług (VAT). PO była zwolenniczką 
szerokiego otwarcia kraju na współpracę gospodarczą z zagranicą, w tym także 
napływu inwestycji zagranicznych. Proponowała wprowadzenie elementów 
rynkowych do systemu publicznej opieki zdrowotnej i edukacji, a także zmniejszenie 
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roli państwa w mediach. PO opowiadała się za integracją europejską i jak najszybszym 
wprowadzeniem euro w Polsce355. 
 PSL było zwolennikiem aktywnej, proeksportowo zorientowanej polityki 
gospodarczej. Dlatego preferowało utrzymywanie podwartościowego kursu złotego. 
Sprzeciwiało się natomiast nadwartościowemu kursowi polskiej waluty i znacznym 
wahaniom kursu złotego. Proponowana przez PSL polityka gospodarcza 
stymulowałaby eksport i ograniczałaby konkurencyjny import. W szczególności 
podwartościowy kurs złotego zwiększałby opłacalność produkcji rolnej, chroniąc 
rynek krajowy przed napływem importowanej żywności. Ponadto zapewniałby lepszy 
kurs wymiany z euro na złote unijnych transferów dla rolników. PSL było 
przeciwnikiem liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz szybkiej 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych356. 
 Koalicja rządowa PO–PSL realizowała w praktyce program kompromisowy. 
Uwzględniał on przede wszystkim wiele postulatów zaczerpniętych z programu PO, 
ale również szczególnie ważne dla PSL postulaty rolników. Właśnie dlatego reforma 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) została odłożona na później. 
 Warto podkreślić, że w 2008 roku rząd zobowiązał się między innymi do 
przygotowania i szybkiego wprowadzenia w życie radykalnych zmian zwiększających 
zakres wolności ekonomicznej i wspierających przedsiębiorczość. W ten sposób 
rozbudzono oczekiwania, których nie udało się spełnić. Realny postęp był 
rozczarowujący. Polskę w dalszym ciągu postrzegano jako kraj o umiarkowanej 
wolności gospodarczej, skorumpowany, z nieefektywnym systemem sądowym. Ład 
regulacyjny w Polsce nie był tak przyjazny dla przedsiębiorców jak w większości 
krajów wysoko rozwiniętych. Szczególnie dużo problemów pojawiało się w trzech 
obszarach. Pierwszym było podejmowanie działalności gospodarczej, drugim – 
przepisy budowlane, a trzecim – procedury podatkowe357. 
 Niezadowalający był również postęp w zakresie modernizacji sieci drogowej i 
kolejowej. Tymczasem inwestycje infrastrukturalne, które finansowano częściowo z 
funduszy unijnych, miały olbrzymie znaczenie dla stymulowania działalności 
inwestycyjnej i zatrudnienia358. 

                                                      
355J. Bossak, Ocena polityki ekonomicznej w 2008 r., w: Polska. Raport o konkurencyjności 
2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2009, 
s. 183–184. 
356Ibidem, s. 184. 
357Ibidem, s. 185–195. 
358Ibidem, s. 195. 
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 Trzeba zaznaczyć, że najbardziej radykalne postulaty PO nie mogły być 
realizowane nie tylko ze względu na opór współrządzącego PSL. Poważną przeszkodę 
stanowił bowiem prezydent L. Kaczyński, który często korzystał z przysługującego mu 
prawa wetowania kluczowych ustaw w pakietach reform proponowanych przez PO359. 
W ten sposób konsekwentnie wspierał on opozycję, a zwłaszcza PiS, z którego się 
wywodził. Koalicja PO–PSL nie miała wystarczającej liczby głosów w Sejmie, aby 
odrzucać prezydenckie weto. Było to możliwe jedynie dzięki wsparciu Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej (SLD). Jednakże PO niechętnie zabiegała o współpracę z SLD, 
zarówno ze względu na różnice programowe, jak i z obawy przed posądzeniem o 
współpracę z postkomunistami. Tymczasem PiS realizowało twardy antyrządowy kurs, 
sprzeciwiając się zasadniczym inicjatywom rządu. W tych warunkach sama groźba 
prezydenckiego weta skutecznie hamowała działania reformatorskie. Niekiedy 
twierdzono nawet, że rząd wykorzystywał ją jako swoiste alibi usprawiedliwiające 
powstrzymywanie się od kontrowersyjnych i niezbyt popularnych reform360. 
 Z kolei niektóre projekty reform stanowiły przede wszystkim fragment działań z 
zakresu marketingu politycznego i miały głównie na celu pozyskanie przychylności 
elektoratu, a nie rozwiązywanie palących problemów. 
 Chociaż prezydent L. Kaczyński nie kwestionował podstaw wolnego rynku, to 
jednak dążył do zapewnienia silnej roli państwa w gospodarce. Zdecydowanie 
opowiadał się za koncepcją Polski solidarnej. Nie ukrywał, że sprzeciwiał się liberalnej 
linii w gospodarce i był rzecznikiem interesu środowisk pracowniczych. Bardziej 
przekonywał go głos związków zawodowych niż pracodawców361. 
 Nie jest przypadkiem, że prezydent L. Kaczyński zawetował, na przykład, ustawę o 
rentach. Rząd przekonywał wprawdzie, iż dzięki nowym zasadom wyliczania renty 
państwo nie będzie musiało zwiększać dotacji do funduszu rentowego. Prezydent 
uważał jednak, że wprowadzane regulacje mogą spowodować, iż większość rencistów 
otrzyma renty na poziomie ustawowego minimum. Nie chciał zatem wyrazić zgody na 
wprowadzanie oszczędności kosztem osób dotkniętych chorobą i otrzymujących 
bardzo niskie świadczenia362. 
 Prezydent L. Kaczyński zawetował również ustawę, która miała obligatoryjnie 
przekształcić wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki 

                                                      
359Prezydent L. Kaczyński zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej. 
360J. Gołębiowski, Uwarunkowania polityczne konkurencyjności polskiej gospodarki, w: Polska. 
Raport…, op. cit., s. 176–178. 
361K. Niklewicz, Prezydent Polski solidarnej, „Gazeta Wyborcza”, 26.04.2010. 
362Ibidem. 
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prawa handlowego. Doszedł bowiem do wniosku, że zamiast zreformować system 
służby zdrowia sprowadzi ona niebezpieczeństwo całkowitego załamania się systemu 
opieki zdrowotnej363. 
 Prezydent L. Kaczyński priorytetowo traktował kwestię zapewnienia Polsce 
bezpieczeństwa energetycznego, które interpretował jako zmniejszenie zależności od 
rosyjskich dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Wspierał pomysł budowy 
gazoportu. Jednakże koncepcja zawarcia nowego międzynarodowego porozumienia, 
zobowiązującego państwa członkowskie do świadczenia sobie pomocy w razie przerw 
w dostawach energii – na wzór zapisów o wzajemnej obronie NATO – nie została 
poparta przez unijnych partnerów. Nie udało się również wprowadzić konkretnych 
zapisów o solidarności do unijnej strategii energetycznej w marcu 2007 roku. Podjęto 
natomiast próbę stworzenia energetycznej koalicji z udziałem Azerbejdżanu, Gruzji, 
Litwy i Ukrainy w oparciu o pomysł transportu kaspijskiej ropy do Europy364. 
 Paraliżując działania koalicji PO–PSL, prezydent L. Kaczyński sprzyjał faktycznie 
zachowaniu ustrojowego status quo. Ostra walka polityczna pomiędzy PiS a PO 
sprawiła bowiem, iż nie udało się zrealizować ani koncepcji Polski solidarnej, za którą 
opowiadało się PiS, ani koncepcji Polski liberalnej, za którą opowiadała się PO. Spór 
miał charakter ustrojowy. Brak gotowości do wypracowania sensownego kompromisu 
między największymi ugrupowaniami na scenie politycznej doprowadził do swoistego 
impasu. Dlatego też polska polityka gospodarcza w ostatnich latach znajdowała się 
niejako na rozdrożu. 
 W art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku stwierdzono, że: „Społeczna gospodarka 
rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz 
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju 
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Spór pomiędzy PiS a PO toczył się niejako 
w oderwaniu od tego zapisu. 
 Hasła Polski liberalnej i Polski solidarnej można wprawdzie traktować jako 
alternatywne koncepcje ustroju gospodarczego i polityki państwa, ale warto postawić 
pytanie, czy da się myśleć na serio o rozwoju bez wyraźnego programu 
ekonomicznego, wyrażającego nie tylko troskę o wzrost gospodarczy, lecz także o 
sprawiedliwość podziału. Z. Sadowski argumentował, że przeciwstawianie 

                                                      
363Ibidem. 
364Ibidem. 
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liberalizmowi solidaryzmu społecznego oznaczało wprowadzanie zamętu 
pojęciowego365. 
 Art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku nawiązuje do dorobku ordoliberalizmu, 
będącego jednym z kierunków współczesnego liberalizmu. Z powodu różnic między 
ordoliberalizmem a innymi kierunkami liberalnymi doktryna ta znalazła się jednak 
obok głównego nurtu współczesnej ekonomii neoliberalnej, do którego zalicza się: 
tradycyjny, leseferystyczny neoliberalizm, monetaryzm oraz neoliberalną ekonomię 
podażową. Podstawy doktrynalne ordoliberalizmu są niejednolite. Stworzyli je bowiem 
autorzy o różnych zapatrywaniach ideowych, mieszkający w Niemczech lub 
wywodzący się z Niemiec366. 
 Ordoliberałów łączyła koncepcja ordo. Pokazywała ona wspólny cel, którym był 
ład społeczny, gospodarczy i polityczny – stabilny, zrównoważony, pełen harmonii 
porządek, obejmujący całokształt ludzkiej egzystencji, wprowadzany i gwarantowany 
przez państwo. Fundamentem ładu gospodarczego miało być silne demokratyczne 
państwo prawne, troszczące się o rozwój zdrowej konkurencji rynkowej, stojące ponad 
partykularnymi interesami i zdolne zabezpieczyć dobro ogółu367. Ordoliberałowie byli 
świadomi potrzeby rozwiązywania kwestii socjalnych i uznawali konieczność 
aktywnego działania państwa jako współregulatora gospodarki368. 
 Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej umiejętnie łączyła troskę 
o sprawność ekonomiczną i realizację celów społecznych. Inspirowała ona do 
kształtowania takiego ustroju gospodarczego, który byłby czymś pomiędzy 
kapitalizmem neoliberalnym a kapitalizmem opiekuńczym. Chodziło zatem o 
stworzenie kapitalizmu przyjaznego dla zwykłych ludzi, w którym rynek i konkurencja 
byłyby narzędziami osiągania ważnych celów społecznych: wolności jednostek, 
dobrobytu dla wszystkich, solidarności społeczeństwa, subsydiarności, równych szans i 
likwidowania efektu wykluczenia jednostek369. 
                                                      
365Z. Sadowski, W poszukiwaniu drogi rozwoju, PAN, Warszawa 2006, s. 100–101. 
366R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., t. 2, Dom 
Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2002, s. 139–140; A. Czech, U. Zagóra-Jonszta, Niemiecki 
neoliberalizm jako teoretyczny fundament społecznej gospodarki rynkowej, PTE, 
Warszawa 2002; T.G. Pszczółkowski, Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza 
doktryna neoliberalizmu w RFN, PWN, Warszawa–Kraków 1990; P. Pysz, Społeczna 
gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, WN PWN, 
Warszawa 2008. 
367W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005. 
368Z. Sadowski, W poszukiwaniu…, op. cit., s. 51 i 54. 
369R. Sasin, Społeczna gospodarka rynkowa, „Gazeta SGH” nr 226/227, 13.10.2006, s. 23. 
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 Chociaż art. 20 Konstytucji RP z 1997 roku nawiązuje właśnie do dorobku 
ordoliberalizmu, to jednak wskazuje na specyfikę społecznej gospodarki rynkowej w 
Polsce. Polega ona na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych oraz 
odwoływaniu się do nauczania społecznego Kościoła katolickiego370. 
 Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 roku (K 17/00) 
wynika, że społeczna gospodarka rynkowa w Polsce ma trzy podstawy, którymi są: po 
pierwsze, wolność działalności gospodarczej; po drugie, własność prywatna; po 
trzecie, solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Wartości te zostały 
potraktowane przez ustrojodawcę kompleksowo i komplementarnie. Ujęto je bowiem 
jako całość, nie wyróżniając żadnej z nich. Wymienione wartości zostały ze sobą 
powiązane w ten sposób, że mogą się wzajemnie wspierać i ograniczać. Między nimi 
musi istnieć konieczna równowaga371. 
 Konstytucyjne ujęcie kwestii ustroju gospodarczego Polski oznacza odejście od 
czysto liberalnego sposobu pojmowania tej problematyki, odrzucającego jakąkolwiek 
ingerencję państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych i opartego na 
maksymalizowaniu własnych korzyści przez pracodawcę. Państwo polskie zostało 
zobowiązane do podejmowania działań łagodzących społeczne skutki funkcjonowania 
praw rynku. Jednocześnie trzeba ich dokonywać przy poszanowaniu tych praw. 
Państwo polskie może zatem: ingerować w zależności od koniunktury lub recesji w 
stosunki gospodarcze, aby łagodzić skutki mechanizmów rynkowych w celu 
utrzymania równowagi makroekonomicznej; programować i prognozować rozwój 
gospodarczy w skali makroekonomicznej; inspirować uczestników rynku do 
uwzględniania w swych działaniach także interesu państwowego; kreować działania 
równoważące rynek, a także pełnić funkcje ogólnospołeczne. Może również 
korygować prawa rynku w celu uzyskania realizacji określonych potrzeb społecznych, 
niemożliwych do spełnienia przy całkowicie swobodnym funkcjonowaniu praw 
rynkowych372. 

                                                      
370T. Przybyciński, Problemy kształtowania ładu gospodarczego, w: Polityka gospodarcza. 
Teoria i realia, red. J. Stacewicz, SGH, Warszawa 2008, s. 199–200; M. Mazuryk, 
Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP, „Myśl Ekonomiczna i 
Prawna” 2008, nr 2. 
371OTK ZU 2001, nr 1, poz. 4. 
372Ibidem; S. Oliwniak, Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006, w: Ekonomiczne aspekty państwa 
demokratycznego, red. S. Oliwniak, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007, s. 15–16. 
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 Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej godzi wolną przedsiębiorczość z 
zabezpieczeniami socjalnymi. Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy 
ustroju gospodarczego Polski cechował zatem umiar i pragmatyzm. Dzięki niemu 
Polska mogła uniknąć skrajnych rozwiązań w polityce gospodarczej, które byłyby 
bardzo niekorzystne albo dla wzrostu gospodarczego, albo dla stabilności społecznej i 
politycznej373. 
 W tym kontekście E. Mączyńska podkreślała znaczenie unikania kosztownych 
błędów w kształtowaniu ustroju gospodarczego, wyznaczającego zasady i ramy 
działalności gospodarczej. Chodzi bowiem o to, że polityka ustrojowa i będący jej 
wynikiem kształt ustroju gospodarczego stanowi fundamentalny czynnik rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju. Dlatego też rozwiązania ustrojowe powinny 
umożliwiać trwały, zrównoważony rozwój, charakteryzujący się jednoczesnym 
postępem gospodarczym, społecznym i ekologicznym374. 
 Wydaje się, że warunkach burzliwych przemian społeczno-gospodarczych 
społeczna gospodarka rynkowa umożliwia tworzenie trwałych podstaw spójności 
rozwoju społecznego i gospodarczego. Jest bowiem ustrojem równowagi, który należy 
dostosowywać do współczesnych przemian gospodarczych oraz do potrzeb cywilizacji 
wiedzy. Odpowiadając na pytanie o optymalny kształt ustroju społeczno-
gospodarczego w Polsce i własną alternatywę rozwojową, warto przypominać 
euckenowskie zasady konstytuujące (jako niepodważalne) oraz regulujące, 
umożliwiające dostosowanie ustroju gospodarczego do współczesnych wyzwań i 
węzłów gordyjskich. W ten sposób można prowadzić efektywną politykę gospodarczą, 
która byłaby z jednej strony  zorientowana na pryncypia, a z drugiej dostosowana do 
ograniczeń wynikających z uwarunkowań społeczno-gospodarczych375. 
 Uchwalenie Konstytucji RP z 1997 roku zdeterminowało kształt ustroju 
gospodarczego Polski, ponieważ bez zmiany jej zapisów nie można było w sposób 
radykalny przedefiniować roli państwa. Potocznie społeczną gospodarkę rynkową 

                                                      
373T. Przybyciński, Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, 
SGH, Warszawa 2009. 
374E. Mączyńska, Ład gospodarczy. Bariery i dylematy, w: O kształtowaniu ładu 
gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008, s. 81; E. Mączyńska, 
Ustrój (ład) gospodarczy a instytucjonalno-infrastrukturalne warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane  aspekty instytucjonalne,  red. 
E. Mączyńska, SGH, Warszawa 2008,  s. 40–42.` 
375E. Mączyńska, Ład..., op. cit., s. 79–100; E. Mączyńska, Ustrój (ład) gospodarczy..., op. cit., 
s. 40–42. 
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pojmowano bardzo szeroko. Dlatego akceptowały ją zarówno osoby o poglądach 
chrześcijańsko-demokratycznych, jak i socjaldemokratycznych, a także związkowcy. 
Ludzie ci różnie interpretowali jednak tę ideę, co wiązało się z odmiennymi 
koncepcjami społeczno-politycznymi i interesami gospodarczymi. W warunkach 
głębokich podziałów na scenie politycznej oraz nastawienia elit politycznych na 
rywalizację program społecznej gospodarki rynkowej napotykał na olbrzymie 
problemy realizacyjne. 
 Być może przyczyną trudności w wypracowaniu i realizacji rodzimej odmiany 
społecznej gospodarki rynkowej w Polsce był brak na krajowej scenie politycznej 
typowego centrum. Wynikał on ze słabości klasy średniej, która stanowi naturalną bazę 
politycznego centrum. Chociaż liczebnie warstwa ludzi o średnich dochodach, średnich 
przedsiębiorców i menedżerów oraz wyżej wykwalifikowanych i opłacanych 
inteligentów wzrosła, to jednak jej wewnętrzne zespolenie, samoorganizacja, 
świadomość interesów i pewność siebie pozostawały słabe. Polityczna emancypacja 
warstwy średniej wymagała czasu. Tymczasem nie było dobrego klimatu dla postaw i 
tendencji centrowych, z natury koncyliacyjnych i nastawionych na pokój 
wewnętrzny376. 
 
3. Polityka gospodarcza w Polsce a globalny kryzys finansowy 
i gospodarczy 

 Przed wybuchem globalnego kryzysu finansowego polska gospodarka znajdowała 
się na ścieżce szybkiego wzrostu. Tempo wzrostu PKB w Polsce wynosiło 5,3% w 
2004 roku, 3,6% w 2005 roku, 6,2% w 2006 roku oraz 6,8% w 2007 roku377.  
 Globalny kryzys finansowy, który tlił się już w 2007 roku, a z całą siłą wybuchł w 
2008 roku, stanowił potencjalne zagrożenie dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego w Polsce. Początkowo bagatelizowano jednak wpływ globalnego 
kryzysu finansowego na polską gospodarkę. Przygotowując projekt budżetu na 2009 
rok, przyjęto bowiem najpierw założenie, że tempo wzrostu PKB w 2009 roku osiągnie 
4,8%. Spowodowało to ostrą krytykę rządu, który oskarżano o prowadzenie 
nierealistycznej, neoliberalnej, pasywnej polityki gospodarczej. Wskazywano, że 

                                                      
376J. Gołębiowski, Uwarunkowania…, s. 179–180. 
377Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2009, GUS, Warszawa, styczeń 
2010, s. 7. 
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znaczne pogorszenie się międzynarodowych uwarunkowań rozwoju musi mieć duże 
negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego w Polsce378. 
 W końcu opublikowanie bardziej pesymistycznych zagranicznych prognoz dla 
Polski skłoniło decydentów do zmniejszenia zakładanego tempa wzrostu 
gospodarczego w Polsce do 3,7%. Jednakże krytycy polityki fiskalno-budżetowej 
rządu w dalszym ciągu dowodzili, że oczekiwania dotyczące tempa wzrostu 
gospodarczego i wpływów podatkowych w 2009 roku były nierealistyczne. 
Przewidywali oni, że nieuchronnie nastąpi spadek dochodów i wzrost deficytu 
budżetowego. W takiej sytuacji konieczne byłoby obcięcie wydatków budżetowych, co 
przyczyniłoby się do deflacji i wzrostu bezrobocia. Tymczasem zadaniem rządu 
powinno być podtrzymywanie koniunktury gospodarczej, w tym miedzy innymi 
poprzez realizację wielkich inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków 
unijnych379. 
 Wybuch globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego ujawnił wyraźne różnice 
pomiędzy koalicjantami. PO lansowała neoliberalny wariant programu 
antykryzysowego. Polegał on na forsowaniu oszczędności budżetowych, czyli 
dokonywaniu cięć w wydatkach państwowych, a także na próbach obniżania deficytu 
budżetowego i zapewnieniu niskiej inflacji. PSL wraz z opozycją proponowało 
neokeynesowski wariant programu antykryzysowego. Polegał on na stymulowaniu 
popytu, produkcji i zatrudnienia poprzez zwiększanie deficytu budżetowego i 
łagodzenie polityki pieniężnej380. 
 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do spowolnienia 
gospodarczego. Tempo wzrostu PKB w Polsce zmniejszyło się do 5% w 2008 roku 
oraz 1,7% w 2009 roku. Polska nie doświadczyła jednak kryzysu, który dotknął wiele 
innych państw. Zwiększyło się natomiast bezrobocie. W latach 2004–2008 stopa 
bezrobocia spadła z 19% do 9,5%, ale w 2009 roku wzrosła do 11,9%. W końcu 2009 
roku bez pracy było w Polsce 1,9 mln osób381. 
 Polska gospodarka okazała się relatywnie odporna na negatywny wpływ globalnego 
kryzysu finansowego i gospodarczego. Jej fundamenty były bowiem dość mocne. 
Przyczyniła do tego w szczególności dobra kondycja sektora finansowego, który nie 
został zainfekowany toksycznymi aktywami. Stwarzało to przesłanki powrotu na 
ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. 
                                                      
378J. Bossak, Ocena…, op. cit., s. 199. 
379Ibidem, s. 199–201. 
380J. Gołębiowski, Uwarunkowania…, s. 181–182. 
381Informacja…, op. cit., s. 7. 
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 Tymczasem w wielu krajach, które boleśnie odczuły skutki załamania koniunktury, 
sektor finansowy znalazł się wcześniej na krawędzi załamania z powodu olbrzymich 
rozmiarów nagromadzonych toksycznych aktywów, czyli „złych długów”. W takich 
warunkach priorytetem polityki gospodarczej wielu krajów stało się zapobieganie 
nadciągającej katastrofie finansowej i gospodarczej. Konieczna była między innymi 
sanacja sektora finansowego, a zwłaszcza systemu bankowego, co okazało się 
niełatwym zadaniem. 
 W Polsce sektor finansowy był stabilny i bezpieczny. W tej sytuacji deklarowanym 
głównym celem polityki gospodarczej polskiego rządu w średnim okresie było 
stworzenie warunków do powrotu gospodarki na ścieżkę szybkiego i jednocześnie 
zrównoważonego wzrostu, przy zapewnieniu optymalnego tempa konsolidacji 
finansów publicznych i wysokiego poziomu inwestycji strukturalnych. Jednym z 
priorytetów rządu była również integracja Polski ze strefą euro382. 
 Tymczasem turbulencje na rynkach finansowych oddaliły perspektywę 
wprowadzenia wspólnej waluty. Chociaż 28 października 2008 roku rząd przyjął Mapę 

Drogową Przyjęcia Euro przez Polskę, to nie udało się zrealizować zakładanego 
harmonogramu działań383. 
 Pomiędzy sierpniem 2008 roku a marcem 2009 roku kurs złotego spadł o około 
40%. Miało to doniosłe konsekwencje dla spowalniającej polskiej gospodarki, w tym 
między innymi dla kondycji ekonomiczno-finansowej eksporterów i importerów oraz 
tych podmiotów, które były zadłużone w walutach zagranicznych384.  
 W październiku 2008 roku NBP uruchomił Pakiet zaufania, który zmierzał w 
szczególności do ograniczenia ryzyka płynności banków oraz ich ryzyka walutowego. 
Następnie w celu pobudzenia aktywności gospodarczej Rada Polityki Pieniężnej 
istotnie złagodziła politykę pieniężną, obniżając podstawowe stopy procentowe 
NBP385. 
 Wobec pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej 27 kwietnia 2009 roku 
opublikowano Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia 

                                                      
382Program konwergencji. Aktualizacja 2009, Warszawa, luty 2010, s. 5; Program 
konwergencji. Aktualizacja 2008, Warszawa, grudzień 2008, s. 5. 
383Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 
październik 2008. 
384Program konwergencji. Aktualizacja 2009, op. cit., s. 10. 
385Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009, s. 38–
45. 
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Euro przez Polskę386. W dokumencie tym przedstawiono warunki bezpiecznego 
uczestnictwa w mechanizmie ERM II. Po pierwsze, poziom ustalonego parytetu 
powinien być spójny z sytuacją makroekonomiczną Polski. Po drugie, okres 
uczestnictwa w ERM II powinien być krótki, co przybliżałoby moment przyjęcia 
wspólnej waluty i zwiększałoby wiarygodność bieżącego poziomu parytetu jako 
punktu odniesienia dla ostatecznego kursu zamiany złotego na euro. Po trzecie, w 
momencie oceny gotowości do przyjęcia wspólnej waluty Polska powinna spełnić 
wszystkie formalne warunki członkostwa w strefie euro. Po czwarte, konieczne było 
osiągnięcie porozumienia politycznego w kwestii przeprowadzenia niezbędnych 
formalnych dostosowań warunkujących przyjęcie euro. 
 W tym kontekście warto podkreślić pogarszającą się sytuację sektora finansów 
publicznych w Polsce. O ile w 2007 roku deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych wynosił 1,9% PKB, o tyle w 2008 roku wzrósł on do 3,6% PKB, a w 
2009 roku osiągnął 7,2% PKB. Właśnie dlatego 7 lipca 2009 roku Rada Ecofin 
stwierdziła występowanie w Polsce nadmiernego deficytu i wystosowała rekomendacje 
dotyczące jego redukcji na podstawie art. 104.7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską. Polska została zobowiązana do korekty nadmiernego deficytu do 2012 
roku387. 
 Gdyby w ostatnich latach nie przeprowadzono znaczących obniżek podatków i 
pozostałyby one na starym poziomie, to wówczas w finansach publicznych byłoby 
około 47 mld PLN więcej. Można byłoby je wykorzystać na różne wydatki o 
elastycznym charakterze. Sytuacja sektora finansów publicznych w Polsce byłaby 
zatem o wiele lepsza388. 
 Tymczasem pogarszanie się sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce mogło 
doprowadzić w długim okresie do podważenia zaufania wśród inwestorów i utraty 
stabilności makroekonomicznej. Aby zapobiec negatywnym tendencjom, należało 
podjąć zdecydowane działania. Pierwszym krokiem w tym kierunku było przyjęcie 
przez polski rząd w styczniu 2009 roku pakietu działań ograniczających przyrost 
deficytu. Kolejnym posunięciem była nowelizacja budżetu państwa, którą 
przeprowadzono w lipcu 2009 roku389. 

                                                      
386Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy Drogowej Przyjęcia Euro przez Polskę, 
Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2009. 
387Program konwergencji. Aktualizacja 2009, op. cit., s. 6 oraz 14. 
388To nie koniec zaciskania pasa (wywiad z ministrem finansów Jackiem Rostowskim),  „Fakt”, 
2.03.2010. 
389Program konwergencji. Aktualizacja 2009, op. cit., s. 6–7 oraz 14. 
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 Jednakże zbyt silna konsolidacja fiskalna mogłaby mieć charakter silnie 
procykliczny. Stanowiłaby ona również zagrożenie dla ożywienia gospodarczego. Z 
tego powodu zdecydowano się na zacieśnianie polityki fiskalnej poprzez stopniowe, 
ale konsekwentne realizowanie reform. Pozwoliłoby ono na równoczesne ograniczenie 
nierównowagi fiskalnej i minimalizację ewentualnych negatywnych skutków dla sfery 
realnej. Najpierw rząd doprowadziłby do zmniejszenia nierównowagi fiskalnej, a 
następnie wprowadziłby mechanizmy zwiększające efektywność i poprawiające 
strukturę wydatków publicznych390. 
 Działania zmierzające do uzdrowienia finansów publicznych zostały przedstawione 
w styczniu 2010 roku. Ogłoszono wówczas Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 
2010–2011391. 
 Jak widać, pole manewru polityki gospodarczej w Polsce zostało znacznie 
zmniejszone. Był to skutek skumulowania nierównowagi fiskalnej, której w 
poprzednich latach nie przeciwdziałano we właściwy sposób. Właśnie dlatego pakiet 
działań antykryzysowych w Polsce był znacznie oszczędniejszy w wymiarze 
finansowym niż w wielu innych gospodarkach. Pojawiały się jednak również głosy, że 
rząd, w którym silną pozycję mieli neoliberałowie, nie wykorzystywał wszystkich 
istniejących możliwości, aby stymulować popyt i w ten sposób zmniejszyć negatywne 
skutki globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. 
 Na przykład, J. Osiatyński przekonywał, że: „Środki podjęte przez NBP i rząd pod 
ciśnieniem światowego kryzysu finansowego były adekwatne tak do zagrożeń 
związanych z możliwością przeniesienia do Polski destabilizacji systemu bankowego, 
paniki bankowej i utraty zdolności przeprowadzania przez system bankowy rozliczeń z 
jednej strony, jak i do stosunkowo dobrego stanu polskiego sektora bankowego z 
drugiej strony. Natomiast dotychczasowy program rządu przeciwdziałania skutkom 
kryzysu w sektorze gospodarki realnej w Polsce może budzić wątpliwości” 392. 
 Nie tylko Polska odrzuciła strategię ekspansji fiskalnej. Wśród nowych krajów 
członkowskich UE podobnie postąpiły Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Czechy, 
Rumunia i Bułgaria. Przyczyną były ograniczenia związane z możliwościami 
sfinansowania dodatkowego długu państwa za granicą, z sytuacją w bilansie 
płatniczym oraz z potencjalnymi zmianami ratingu długu tych krajów393. 

                                                      
390Ibidem, s. 14–15. 
391Ibidem, s. 13. 
392J. Osiatyński, Strategia makroekonomiczna Polski w warunkach światowego kryzysu, 
„Gospodarka Narodowa” 2009, nr 7–8, s. 11. 
393Ibidem, s. 8. 
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 J. Osiatyński argumentował jednak, że: „Obrana przez rząd strategia raczej 
fiskalnego zacieśnienia niż fiskalnej ekspansji ze względu na efekty dochodowe 
redukcji wydatków z jednej strony i wzrostu wydatków na osłony socjalne z drugiej 
strony w każdym razie prowadzi do zwiększenia deficytu i długu publicznego w 
wielkościach absolutnych i w relacji do PKB, bez względu na deklaracje rządu o 
nieprzekraczalności wielkości przyjętych w ustawie budżetowej. Wybór między 
utrzymaniem deficytu na tym poziomie z jednej strony lub jego tzw. 
nieodpowiedzialnym przekroczeniem z drugiej strony jest moim zdaniem alternatywą 
fałszywą. Rzeczywisty wybór dotyczy tego, czy będziemy mieli większy deficyt 
wskutek wtórnych efektów ograniczania wydatków, tj. ograniczenia rozmiarów 
produkcji i zatrudnienia, dochodów przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, a wobec 
tego dalej dochodów budżetowych, czy wskutek tego, że przez dodatkowe wydatki 
finansowane z deficytu uda się nam chociaż częściowo ochronić produkcję, 
zatrudnienie oraz dochody firm i pracowników, a przez to i wpływy budżetowe”394.  
 J. Osiatyński wskazywał, że retoryka rządu, który początkowo kategorycznie 
odżegnywał się od polityki fiskalnej ekspansji, rozmijała się trochę z jego praktyką. 
Znalazło się w niej bowiem miejsce na interwencyjne wspieranie ze środków 
publicznych kredytowania budownictwa mieszkaniowego, przejmowanie części 
zobowiązań przejściowo niewypłacalnych dłużników, wspieranie zatrudnienia w 
firmach tracących płynność i inne działania. Nie zmieniały one jednak ogólnego 
kierunku realizowanej polityki zacieśnienia fiskalnego395. 
 Głównym elementem działań antykryzysowych w Polsce był Plan Stabilności i 
Rozwoju, który rząd przedstawił 30 listopada 2008 roku. Jego celem było wzmocnienie 
polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego oraz stabilizacja systemu 
bankowego, przy czym trzeba podkreślić, że w drugim przypadku podejmowane 
działania miały wyraźnie prewencyjny (zapobiegawczy) charakter. 
 W ramach Planu Stabilności i Rozwoju podjęto między innymi następujące 
działania: 

• podwyższono gwarancje zabezpieczające wypłacalność depozytów bankowych 
Polaków do 50 tys. EUR; 

• przeprowadzono oszczędności w budżecie państwa; 

• podwyższono limit gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 40 mld PLN, a 
następnie do 55 mld PLN; 

                                                      
394Ibidem, s. 12. 
395Ibidem, s. 13. 



263 

 

• uruchomiono dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla osób, które ze względu 
na utratę pracy nie były w stanie spłacać kredytów zaciągniętych na zakup 
własnego mieszkania; 

• dokapitalizowano Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą 3,7 mld PLN, dzięki 
czemu wzmocniono system gwarancji i poręczeń dla małych i średnich 
przedsiębiorstw; 

• wprowadzono wyższą ulgę inwestycyjną (do 100 tys. EUR) dla nowo 
zakładanych firm; 

• zniesiono ograniczenia w pozyskiwaniu zaliczek między innymi dla firm 
starających się o dotacje unijne; 

• powstrzymywano tempo wzrostu cen energii; 

• umożliwiono zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na prace badawcze. 
Wartość planowanych działań antykryzysowych wynosiła 91,3 mld PLN396. 
 Ważnym elementem działań antykryzysowych w Polsce był również rządowy 
Pakiet Antykryzysowy, który wszedł w życie 22 sierpnia 2009 roku. Wypracowano go 
wspólnie ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Obejmował on między innymi: 

• wydłużenie okresu rozliczenia czasu pracy, co pozwalało elastyczniej 
gospodarować czasem pracy zatrudnionych; 

• wprowadzenie elastycznego czasu pracy (stosowanie przez przedsiębiorcę 
różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy pozwalało dostosować czas 
pracy do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa); 

• wprowadzenie ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony, co 
oznaczało, że pracodawca mógł zawierać ten rodzaj umowy przez okres nie 
dłuższy niż 24 miesiące; 

• wprowadzenie dopłaty do pensji (w sytuacji, gdy pracodawca obniżył 
pracownikowi wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie, różnica mogła zostać 
częściowo pokryta przez państwo); 

• wprowadzenie dopłaty do szkoleń, dzięki czemu – w sytuacji przestoju w firmie 
– pracodawca mógł przenieść pracowników na pół etatu i wysłać na szkolenia ze 
stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

 Rząd planował przeznaczyć ponad 1,5 mld PLN na pomoc publiczną dla 
przedsiębiorców i pracowników397. 

                                                      
396Program konwergencji. Aktualizacja 2009, op. cit., s. 12–13. 
397Ibidem, s. 13. 
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 Ponadto istotne znaczenie miał program wspierania polskich firm o wartości 5 mld 
PLN, który prowadziła Agencja Rozwoju Przemysłu. Był on skierowany przede 
wszystkim do przemysłu zbrojeniowego, a także nastawiony na wsparcie 
innowacyjności firm na lokalnie zagrożonych rynkach pracy oraz przemysłu 
koksowniczego i transportu kolejowego. 
 Innymi działaniami, które wzmacniały polską gospodarkę i poprawiały kondycję 
finansów publicznych, były: 

• wdrożenie reformy emerytur pomostowych; 

• prywatyzacja; 

• nowelizacja ustawy o finansach publicznych, porządkująca ich strukturę. 
 Oprócz tego w maju 2009 roku Polska podpisała umowę z MFW o udostępnieniu 
elastycznej linii kredytowej. Na podstawie umowy z MFW Polska przez jeden rok 
uzyskała dostęp do 20,6 mld USD, zasilających rezerwy dewizowe banku centralnego. 
Środki te mogły być wykorzystywane w przypadku zmian zagrażających stabilności 
systemu bankowego. Koszt udostępnienia Polsce elastycznej linii kredytowej przez 
MFW obciążał wynik banku centralnego. Chociaż Polska nie wykorzystywała 
przyznanych środków, to jednak rząd wielokrotnie deklarował, że przedłużenie umowy 
z MFW byłoby wskazane z uwagi na utrzymującą się niepewność na rynkach. Ze swej 
strony NBP, który musiał zaakceptować wniosek o aktualizację umowy z MFW, 
oświadczył, że ponowne ubieganie się przez Polskę o udostępnienie elastycznej linii 
kredytowej nie byłoby zasadne. NBP wskazał, że aktualny stan rezerw dewizowych 
stanowi wystarczający bufor bezpieczeństwa dla systemu bankowego w Polsce. 
Zaznaczył jednak, że gdyby minister finansów uznał za zasadne uzyskanie przez 
Polskę dostępu do linii kredytowej w związku z wystąpieniem czynników fiskalnych, 
mogących mieć wpływ na bilans płatniczy, to NBP byłby gotów poprzeć starania rządu 
w powyższym zakresie398. 
 W tym kontekście warto zauważyć, że od II kwartału 2009 roku w Polsce pojawiały 
się sygnały stopniowej poprawy koniunktury gospodarczej. W lutym 2010 roku polski 
rząd uważał, że najbardziej dotkliwe skutki globalnego kryzysu finansowego i 
gospodarczego już wystąpiły. W kolejnych okresach oczekiwano dalszej poprawy 
sytuacji gospodarczej. Spodziewano się, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy 
Polski będzie w decydującym stopniu zależeć od sytuacji u głównych partnerów 

                                                      
398T. Brzeziński, Rząd chce wciąż mieć dostęp do pieniędzy MFW, „Rzeczpospolita”, 4.05.2010; 
Kiedy wniosek rządu trafi do funduszu, „Parkiet Gazeta Giełdy”, 5.05.2010. 
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handlowych oraz tempa powrotu rynku pracy na ścieżkę wzrostu zatrudnienia, 
zapewniającego wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych399. 
 Tymczasem zagrożeniem dla poprawy koniunktury gospodarczej zarówno na 
świecie, jak i w Polsce mogły okazać się problemy wynikające z dramatycznej 
kumulacji państwowych długów w niektórych krajach, w tym między innymi w 
państwach tworzących strefę euro. Pojawiły się bowiem obawy, że kryzys finansowy 
wcale się jeszcze nie skończył, a jedynie wszedł w nową fazę. Tym razem zamiast 
bańki nieopłacalnych inwestycji w nieruchomości mielibyśmy jednak do czynienia z 
bańką państwowego zadłużenia. Jej przyczyną byłoby życie ponad stan oraz wysoki 
koszt państwowych akcji ratunkowych, które wcześniej pozwoliły zapobiec załamaniu 
sektora finansowego400. 
 W związku z powyższym warto zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze płynące z 
Grecji. W pierwszym półroczu 2010 roku wskazywano bowiem niebezpieczeństwo 
przekształcenia kryzysu zadłużeniowego Grecji w kryzys zadłużenia większej liczby 
państw w strefie euro, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, w tym także 
dla koniunktury gospodarczej. Wobec braku możliwości spłaty swoim wierzycielom 
prawie 300 mld EUR Grecja stanęła przed perspektywą bankructwa. W tej wyjątkowo 
trudnej sytuacji liczyła na pomoc zarówno MFW, jak i państw członkowskich strefy 
euro. Tymczasem niektóre z nich same przeżywały kłopoty, a inne przez pewien czas 
po prostu zwlekały z udzieleniem pomocy. Jednakże w długim okresie zaraza mogła 
się rozprzestrzenić na inne kraje. Dlatego publicznie stawiano pytanie o zdolność do 
zapewnienia stabilności strefy euro401.  
 Nie chodziło jedynie o gotowość udzielenia pomocy wszystkim krajom strefy euro, 
które mogłyby doświadczyć kryzysu zadłużeniowego, chociaż kwestia podziału 
kosztów takiej akcji ratunkowej była bardzo ważna i stanowiła jedną z przyczyn 
głębokich różnic między państwami. Niezwykle istotna była również zdolność 
przeprowadzenia głębokich reform wewnętrznych przez kraje zadłużone. Uzyskanie 
poparcia społecznego dla bolesnych działań o charakterze sanacyjnym nie należy 
przecież do łatwych zadań. 
 Jednakże bez ostrego programu oszczędnościowego, zmierzającego do naprawy 
finansów państwa, udzielanie pomocy i ratowanie jakiegoś kraju przed 
niewypłacalnością nie miałoby ekonomicznego sensu. Korzystanie z cudzej pomocy i 

                                                      
399Program konwergencji. Aktualizacja 2009, op. cit., s. 10–12. 
400Domino day, „Forum”, 10.05.–16.05.2010. 
401M. Magierowski, Europejski Lehman Brothers?, „Rzeczpospolita”, 4.05.2010. 
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odmowa przeprowadzenia koniecznych reform wewnętrznych oznaczałyby w praktyce 
życie na cudzy koszt, czyli przerzucanie problemów gospodarczych na ewentualnych 
sponsorów finansujących bankruta. Byłoby to równoznaczne z likwidowaniem 
objawów choroby, któremu nie towarzyszyłoby leczenie jej głębokich przyczyn. 
Chodziło zatem o wypracowanie takiego porozumienia, które skutecznie zapobiegłoby 
rozprzestrzenieniu się greckiego kryzysu na kolejne kraje strefy euro, a być może 
nawet na cały świat. Stąd decyzja o utworzeniu Europejskiego Mechanizmu 
Stabilizacyjnego, którą podjęto w maju 2010 roku. Wartość Europejskiego 
Mechanizmu Stabilizacyjnego wynosiła 500 mld EUR, a uwzględniając udział MFW 
osiągnęła 750 mld EUR. Bardzo ważna była także deklaracja EBC, że w razie 
konieczności będzie skupować na rynku wtórnym obligacje państw mających trudności 
z finansowaniem swojego zadłużenia. 
 
 

*  *  * 
 
 Globalny kryzys finansowy i gospodarczy stanowił duże wyzwanie dla polityki 
kształtowania rynkowego ładu gospodarczego w Polsce. Tymczasem realizacja 
określonych scenariuszy polityki gospodarczej była uzależniona od kontekstu 
politycznego. Obraz sceny politycznej w kraju od wyborów parlamentarnych i 
prezydenckich w 2005 roku był determinowany przede wszystkim przez ostry spór 
dwóch głównych sił politycznych, czyli PO oraz PiS. 
 Właśnie logika polaryzacji sceny politycznej tłumaczy niezdolność podjęcia 
bardziej radykalnych działań w polityce gospodarczej. Główni aktorzy sceny 
politycznej byli bowiem w stanie skutecznie blokować swoje zamiary, ale nie mogli 
zrealizować własnych obietnic wyborczych. PO i PiS lansowały alternatywne 
koncepcje ustroju gospodarczego i polityki państwa znane pod hasłami Polski 
liberalnej i Polski solidarnej, abstrahując od konstytucyjnego ideału ustrojowego, 
jakim jest społeczna gospodarka rynkowa. Wobec braku możliwości znaczących 
korekt polityki gospodarczej była ona nieuchronnie skazana na kontynuację, a raczej 
na swoisty dryf w bliżej nieokreślonym kierunku. 
 Polska gospodarka okazała się relatywnie odporna na globalny kryzys finansowy i 
gospodarczy. Przyczyniły się do tego w szczególności jej dość mocne fundamenty, a 
zwłaszcza dobra kondycja sektora finansowego, który nie został zainfekowany 
toksycznymi aktywami. Po wybuchu globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego 
w Polsce próbowano realizować neoliberalny wariant programu antykryzysowego. 
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Polegał on na forsowaniu oszczędności budżetowych, czyli dokonywaniu cięć w 
wydatkach państwowych, a także na próbach obniżania deficytu budżetowego i 
zapewnieniu niskiej inflacji. 
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Streszczenie 
 Ostry spór ustrojowy głównych sił politycznych sprawił, że w ostatnich latach 
polityka kształtowania rynkowego ładu gospodarczego w Polsce znajdowała się 
niejako na rozdrożu. Nie udało się bowiem zrealizować ani koncepcji Polski solidarnej, 
ani projektu Polski liberalnej. Jednakże polska gospodarka okazała się relatywnie 
odporna na globalny kryzys finansowy i gospodarczy.  Przyczyniły się do tego w 
szczególności jej dość mocne fundamenty, a zwłaszcza dobra kondycja sektora 
finansowego. Działania podjęte przez rząd i NBP pod ciśnieniem globalnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego zapobiegły destabilizacji sektora bankowego. 
Wątpliwości budził natomiast sposób przeciwdziałania skutkom kryzysu w sferze 
realnej. 
 
Słowa kluczowe: ład rynkowy, Polska, globalny kryzys finansowy i gospodarczy 
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Developing Economic Market Order in Poland under Gl obal 
Financial and Economic Crisis Circumstances 
 

Abstract 
 A harsh dispute of major political powers in Poland has resulted in the fact that over 
the past several years the policy of developing economic order has been impeded, since 
neither the concept of solidarity Poland nor liberal Poland have been realised. 
However, the Polish economy has proven relatively resistant to the global financial and 
economic crisis. It is its solid foundation, and notable sound financial sector, that have 
contributed to crisis resistance. Measures undertaken by the government and the 
National Bank of Poland under the pressure of the financial and economic crisis have 
prevented destabilisation of the banking sector. Yet, the way of counteracting the 
aftermath of the crisis in real terms has triggered numerous doubts.    
 
Key words: market order, Poland, global financial and economic crisis 
 
 


