
Kryzys w Polsce 

Przywrócić zaufanie, pobudzić wzrost gospodarczy



N j i k  d l  d i h XX  k  ś i j Największy, od lat trzydziestych XX w., kryzys światowej 
gospodarki.

Wzrost PKB w %



Nowy ład ekonomiczny

Obserwujemy koniec cyklu ekonomicznego, którego fundamentem był wzrost gospodarczy
zasilany kredytami

Upadek monetaryzmu oraz deregulacji rynków finansowych

że polityka monetarna ma ograniczone możliwości oddziaływania, wprowadzenie ujemnych
realnych stóp procentowych nie przyniosło żadnych rezultatów. Obecny kryzys jest radykalnym
podważeniem zasad monetaryzmu

We are all Keynesians now

Jest za wcześnie, by stwierdzić czy ten kryzys zmieni świat, ale wiemy już, że zmienił kształt
dyskusji w ekonomi, przywrócił rację bytu koncepcjom Keynes’a oraz regulacyjnej interwencji
państwapaństwa



Niezbędne jest podtrzymywanie popytu gospodarstw
domowych, aby nieunikniona, dwuletnia recesja niey , y , j
zamieniła się w dekadę ekonomicznej stagnacji

N i l R bi iNouriel Roubini



Pl  k   ś i iPlany ratunkowe na świecie



Jak wyjść z kryzysu….

Dla krajów G20 plany pobudzenia gospodarki osiągną poziom 1.5% PKB w 2009 oraz 1.25%
w 2010 r.

Ab bi l i i l i i ć i 2 5% ś i PKBAby zapobiec spowolnieniu plany powinny sięgnąć poziomu 2,5% światowego PKB.

Europejska próba pobudzenia gospodarki na poziomie 1,5% PKB.

Wbrew niektórym zapewnieniom kryzys finansowy przybiera na sile Stoimy przedWbrew niektórym zapewnieniom, kryzys finansowy przybiera na sile. Stoimy przed
poważnym niebezpieczeństwem globalnej utraty równowagi finansowej.

Brak dostępności kapitału jeszcze mocniej wiąże los realnej gospodarki z rynkami
finansowymifinansowymi.

Sukces planów pobudzenia gospodarki nie zależy jedynie od woli politycznej, ale głównie od
ich finansowania

Trwałe wyjście z kryzysu będzie wymagało ponownego wzmocnienia popytu, co może
nastąpić jedynie na drodze nowej umowy społecznej i płacowej, pozwalającej uniknąć
pułapek życia na kredyt.



Kryzys nie omija Polski

2006 2007 2008 2008 

Dynamika realna produktu krajowego brutto niewyrównanego 
sezonowo (ceny średnioroczne roku poprzedniego- analogiczny okres 

roku poprzedniego = 100)

Wyszczególnienie 
2006 2007 2008 2008 
I - IV 
kw. 

I - IV 
kw. 

I - IV 
kw. I kw. II kw. 

III 
kw. IV kw. 

                
Spożycie ogółem 105,2 104,7 104,0 104,0 103,9 104,0 104,0* 

w tym:               
    Spożycie               

         indywidualne 105,0 105,0 105,4 
 

105,6 105,5 105,1 105,4 
         publiczne 106,1 103,7 99,0 98,2 98,8 100,0 99 
                

Nakłady brutto               y
na środki trwałe 114,9 117,6 107,9 115,7 115,2 103,5 97,2 

                
Eksport 114,6 109,1 109,0 111,1 108,5 107,1 103,2 

                
Import 117,3 113,6 107,5 111,5 108,7 105,9 104,1 

                
Popyt krajowy 107,3 108,6 104,8 106,2 106,0 104,3 102,7 
                
Produkt krajowy 
brutto 106,2 106,7 104,8 

 
106,0 

 
105,8 

 
104,8 

 
102,7 

                *Szacunki S.Partner 



W  b ł d   d  d h Wzrost był napędzany popytem gospodarstw domowych 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia realne brutto w sektorze 
przedsiębiorstw (analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

GUSGUS



Czarny rok dla inwestycji zagranicznych



2009 : 1,4% wzrostu PKB

Prognozy na rok 2009 w przypadku braku planu 

Wzrost w % r/r 2009
S ż cie ółem 3 4%

Prognozy na rok 2009 w przypadku braku planu 
pobudzenia gospodarki

Spożycie ogółem 3,4%
w tym:

Spożycie
- indywidualne 4,0%

publiczne 0 0% •Spadek zatrudnienia o  2 5% - publiczne 0,0%

Nakłady brutto

na środki trwałe
-

9 2%

Spadek zatrudnienia o  2,5%. 

•Silny wzrost bezrobocia do 12,5%

na środki trwałe 9,2%

Sadlo handlu 
zagranicznego

-
0,2%

•Inflacja 1,9%

Popyt krajowy 1,2%

Produkt krajowy 
brutto 1 4%brutto 1,4%

Kalkulacje : S. Partner



Uwaga  …. brak zaufania 

EU Economic Sentiment Index - Eurostat
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Bezrobocie pierwszą obawą polskich gospodarstw Bezrobocie pierwszą obawą polskich gospodarstw 
domowych
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Brak zaufania powoduje spadek konsumpcji



Deregulacja powoduje poczucie braku bezpieczeństwa 

Liberalizacja rynku pracy, ułatwienia w procedurach zwolnień pracowników (w tym osób w
wieku przedemerytalnym), ograniczanie zdobyczy socjalnych stanowią główne źródła
niepewności dla pracowników i ich rodzin, gdyż naruszają ich status społeczny.

Nieoszacowanie ryzyka ciążącego na systemie emerytalnym uzależniającym przyszłość
pracowników od sytuacji na giełdzie, o której nieprzewidywalności jesteśmy codziennie
informowani, oznacza skazywanie przyszłych emerytów na całkowitą niepewność.y p y y y p

Utrzymanie zaufania powinno być fundamentalnym celem polityki Państwa.

Oddalenie ryzyka bezrobocia, a co za tym idzie utraty wynagrodzenia powinno być jej
j ż i j inajważniejszym instrumentem.

Najlepszą odpowiedzią na kryzys pozostaje solidarnośćNajlepszą odpowiedzią na kryzys pozostaje solidarność.



B dż   k 2009 i  i j d i d i  Budżet na rok 2009 nie stanowi stosownej odpowiedzi na 
obecne zagrożenia 

Pierwsza wersja ustawy budżetowej: zmniejszenie deficytu budżetowego polegające
szczególnie na cięciach świadczeń społecznych

Dl d jś i d f E i iDla rządu, wejście do strefy Euro stanowi priorytet.

Polski rząd jest jednym z nielicznych wśród krajów rozwiniętych, który zapowiedział
zmniejszenie deficytu budżetowego w 2009 r.

Drugim powodem ograniczenia deficytu państwa jest próba skłonienia Rady Polityki
Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych, co mogłoby pobudzić gospodarkę. Niestety,
obecny kryzys pokazuję bezradność polityki pieniężnej oraz iluzoryczny charakter tego
pomysłu.

Wydatki budżetu Państwa 



Obniżka podatków, która wpłynie negatywnie na popyt Obniżka podatków, która wpłynie negatywnie na popyt 
wewnętrzny

KTO I ILE ZYSKA NA OBNIŻCE PITKTO I ILE ZYSKA NA OBNIŻCE PIT

miesięczna płaca brutto podatek za cały 2008 rok
podatek za cały 2009 

rok różnica

Płaca minimalna 1126 468 396 72

Nauczyciel stażysta 1701 1140 1008 132

Srednia krajowa 3165 2844 2568 276

Dyrektor 5000 5443 4512 931

Informatyk 7800 12093 7476 4617

Szef spółki Skarbu Szef spółki Skarbu 
Państwa 18617 50933 35596 15337

Prezes zarządu 19684 55939 37751 18188



Plan ratunkowy bez prawdziwych nowych propozycji

Plan, o którym mowa jest niczym innym niż nagromadzeniem decyzji, których sposób
finansowania oraz skutki są sprzeczne.

M l i k ś i d i k fi k k dMa on na celu w większości podtrzymanie rynku finansowego oraz sektora kredytowego.
Środki te wynoszą 65,7% planu, mają na celu przywrócenie płynności finansowej na rynku
kredytowym

Plan Stabilności i Rozwoju nie jest prawdziwym planem pobudzenia gospodarki. W tej
kwestii Polska wyróżnia się na tle innych znaczących gospodarek UE.

Christophe Rosenberge, Dyrektor Stałego Przedstawicielstwa Międzynarodowego Funduszu
ŚWalutowego na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, :

„Dzisiaj wszystkie kraje, które mają takie możliwości fiskalne, tworzą pakiety ratunkowe. Moim zdaniem Polska
ma także taką możliwość dzięki konsolidacji finansów publicznych w ostatnich latach. Ma także dostęp do
finansowania w odróżnieniu od państw które straciły dostęp do rynku Jednak wasza gospodarka rozwija się wfinansowania, w odróżnieniu od państw, które straciły dostęp do rynku. Jednak wasza gospodarka rozwija się w
tempie wolniejszym niż zakładano w budżecie i w związku z tym dochody również będą niższe. W tej sytuacji
można skorzystać z tradycyjnej recepty pozwalając na wzrost deficytu przy jednoczesnym przestrzeganiu limitu
wydatków zapisanych w budżecie, byłby to wykorzystanie tzw. automatycznego stabilizatora fiskalnego”
Rzeczpospolita 10/2/2009Rzeczpospolita, 10/2/2009



Działać szybko i kompleksowo

Wzrost jest bodźcem dla wzrostu.

Nieoczekiwanie kryzys przerwał ten ruch. Zatrzymana gospodarka, niczym okręt,
b j il i l b i jść dpotrzebuje silnego impulsu, aby ponownie wejść na drogę wzrostu.

Wobec spadku wzrostu PKB, Polska nie może oszczędzać na planie ożywienia
gospodarczego, który powinien zrównoważyć spadający popyt w sektorze prywatnym
większym popytem w sektorze publicznym. Jednym z podstawowych narzędzi jest
oczywiście szybsze wykorzystanie funduszy strukturalnych poprzez alokację na lata 2009-
2010 części środków przewidzianych do wydatkowania w okresie 2011-2013, innym
narzędziem jest po prostu deficyt budżetowy, jak zaleca to MFW.narzędziem jest po prostu deficyt budżetowy, jak zaleca to MFW.



Polska nie skończy jak Islandia….

Spadek wzrostu gospodarczego i ogólny szok makroekonomiczny doprowadzą do wzrostu
deficytu o minimum 18-22 Mld PLN w stosunku do przewidywań (18 Mld).

Finansowanie deficytu budżetowego nie stanowi większej części finansowych potrzeb Polski
Podniesienie deficytu budżetowego o 20 mld zmusza do zwiększenia o 13,5% środki,
których Polska w tym roku będzie poszukiwać na rynkach finansowych

Polska jest wiarygodnym partnerem

RP



10 mld zl dla 3% wzrostu PKB

Aby częściowo złagodzić negatywne skutki spadku popytu sektora prywatnego i popytu
zewnętrznego, oraz utrzymać poziom zatrudnienia należałoby uruchomić około 20 Mld PLN
, co, uwzględniając dostępne fundusze europejskie, wpływy z powrotem do budżetu,g ę ją ęp p j p y y p
oznacza dodatkowy deficyt w wysokości 10 miliardów PLN

Dodatkowy wydatek 20 mld odpowiada około 1,5% PKB i potencjalny wzrost o 3% w ciągu
roku 2009.

Próg 3% wzrostu jest tym, poniżej którego mocno wzrasta bezrobocie w Polsce.

Deficyt budżetowy powinien finansować przede wszystkim działania ograniczające
następstwa kryzysu, tak by, gdy sytuacja gospodarcza unormuje się, dług zaciągnięty zaczął
się zmniejszać.

Priorytetowo należy potraktować wydatki na inwestycje oraz wsparcie polityki socjalnej,
tak by złagodzić skutki kryzysu dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych.



Wd ż ć  ś i  b b i  Wdrożyć system częściowego bezrobocia. 

W większości krajów europejskich istnieją systemy pozwalające utrzymać stosunek pracy w
okresach zatrzymania produkcji. Jest to tzw. częściowe bezrobocie.

W k i ś dkó FGŚP i i j k j l ź ódłWykorzystanie środków z FGŚP, często wymienianego jako potencjalne źródło
finansowania instrumentu częściowego bezrobocia, mogłoby okazać się problematyczne w
razie fali upadłości przedsiębiorstw,

W okresie przejściowym źródłem finansowania może być również Europejski Fundusz
Społeczny, dający możliwość wdrażania, równolegle z instrumentem częściowego
bezrobocia, szkoleń zawodowych.

W dłuższej w perspektywie należałoby uruchomić środki pochodzące ze zreformowanego
systemu świadczeń dla bezrobotnych.

Finansowanie częściowego bezrobocia ze środków publicznych wymaga wdrożenia
mechanizmów kontroli ich wydatkowania w przedsiębiorstwach, (przez związki zawodowe i
rady pracowników), jak również przez administrację państwową.



W i ć j i j ż h d  d h  Wspierać najmniej zamożnych gospodarstw domowych  

Obniżka o 1% stawki VAT na produkty pierwszej potrzeby byłaby kosztem rzędu 1,3 mld
PLN, natomiast jej potencjalny wpływ na PKB wyniósłby 0,15% w 2009r.

P j l k ł PKB ik j i ki i iPotencjalny, korzystny wpływ na PKB wynikający z zastosowania takiego rozwiązania
mógłby być niebagatelny, choć w rzeczywistości wydaje się, że niewielka obniżka VAT
prowadzi po prostu do podwyżki marż, szczególnie na wsi nie jest szczególnie silna

Rozwiązaniem byłoby obniżenie stawki VAT na produkty, których ceny są regulowane i tym
samym łatwe do skontrolowania.

Większy efekt wpływu na PKB i na poziom życia ludności można osiągnąć poprzez
rewaloryzację świadczeń socjalnych lub wprowadzenie bonów przydzielanych przez
placówki pomocy społecznej osobom najmniej zamożnym.

Pomoc tego typu, o wartości 1 mld PLN mogłaby skutkować wzrostem PKB o 0,15 pkt. 3
mld PLN dałoby możliwość zapewnienia jednorazowego wsparcia w kwocie 525 zł w
przeliczeniu na osobę żyjącą poniżej ustawowej granicy ubóstwa.



P d ż ć ł  i i l  i ć il  b  Podwyższyć płacę minimalną i utrzymać silę nabywczą 

Wielu pracodawców wykorzystuje kryzys by odmówić pracownikom jakichkolwiek podwyżek

W przypadku licznych przedsiębiorstw, które w 2009 r. osiągną dobre wyniki finansowe, podwyżki
wynagrodzeń są po prostu obowiązkiem moralnym, ekonomicznym i społecznymwynagrodzeń są po prostu obowiązkiem moralnym, ekonomicznym i społecznym

By zachęcić pracodawców, należy podnieść płacę minimalną. Podwyżka ta będzie czynnikiem
wspierającym popyt, główną siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Uwzględniając szczególną trudną do przewidzenia sytuację w jakiej znajdzie się część przedsiębiorstwUwzględniając szczególną, trudną do przewidzenia sytuację, w jakiej znajdzie się część przedsiębiorstw,
należałoby stworzyć możliwość odroczenia obowiązku podwyższenia płac

Przedsiębiorstwo może być zwolnione z obowiązku podwyżki wynagrodzeń pod warunkiem, że uzasadni
taką decyzję sytuacją ekonomiczną i finansową zakładu. Zgodnie z ustawą o informowaniu pracowników iy j y j g p
przeprowadzaniu z nimi konsultacji, pracodawca będzie musiał przedstawić organizacjom związków
zawodowych i/lub radzie pracowników oraz ich ekspertom informacje o charakterze księgowym i
ekonomicznym pozwalające ocenić zasadność odmowy podwyżki płac.



P d ć i  i ji Podtrzymać poziom inwestycji 

Podwoić sumy uzyskane z funduszy europejskich w 2009 jest możliwe

Koszt : 3 mld PLN na współfinansowanie bezpośrednie i gwarancji

Zainwestować w mieszkania społeczne :
można wesprzeć rynek nieruchomości w celu ograniczenia ryzyka deflacji poprzez
masowy wykup mieszkań z przeznaczeniem na cele socjalne, przy czym wykup ten
powinien dotyczyć przede wszystkim nieukończonych budów inwestorów
znajdujących się w stanie upadłości lub zagrożonych upadłością, korzystając tym
samym ze znacznych obniżek cen w stosunku do cen rynkowych.

K t 3 ld ł ł PKB 0 2 k ł ś d i ( d i i ł iKoszt: 3 mld zł, wpływ na wzrost PKB 0,2 pkt, wpływ pośredni (na zatrudnienie, usługi
itp..) rzędu 0,4 pkt PKB



Z ić ł ść  k  k dZapewnić płynność na rynku kredytowym

Rząd powinien powołać mediatora ds. kredytów, którego zadaniem byłoby badanie zasadności odmowyą p p y , g y y y
udzielenia kredytu przez banki oraz znalezienie wyjścia z sytuacji np. poprzez możliwość poręczenia
przez BGK. Polityki przyznawania kredytów przez banki należące do Skarbu Państwa powinny być
szczególnie kontrolowane.

Rząd musi podjąć działania mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, poprzez np.:
wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku lub VAT’u, większą elastyczność w zakresie regulowania
podatków od zysku pozwalającą przedsiębiorstwom mającym trudności przełożyć na 2010 należności zapodatków od zysku pozwalającą przedsiębiorstwom mającym trudności przełożyć na 2010 należności za
2009. Należy zwłaszcza wdrożyć prosty mechanizm redyskontu. BGK oraz PKO BP powinny odegrać w
takich działaniach szczególną rolę.

Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Kredity mieszkaniowe

Gospodarczym

BZWBK



System jest mało zyskowni

Zyskowność z tytułu 10 PLN zainwestowanych w 
OFE a  zyskowność z lokat na rynku 

międzybankowym 

Wartość 
jednostki 

na 30  
j  

Wartość 
jednostki 

na 30 
t i  

Wartość 
jednostki 

skorygowana 
 f kt i fl ji 

Zyskowność 
nominalna w 

danym okresie

Zyskownosć 
rzeczywista

Nominalny złożony 
roczny wskaźnik 

wzrostu 1999-2008

Rzeczywisty  
złożony 
roczny 

k ź ik 

międzybankowym 

maja 
1999

stycznia 
2008

o efekt inflacji wskaźnik 
wzrostu 

Inwestycje w OFE 10,00 23,91 14,61 139,10% 46,10% 9,44% 4,00%
Lokaty na rynku 

miedzybankowym
10,00 22,51 13,76 125,15% 37,58% 8,76% 3,36%

miedzybankowym

Ź ódł  KNF  NBP  S PŹródło ; KNF, NBP, S.Partner



System jest drogi 

Opłata za zarządzanie (% aktywów)

Wiek (2009) 32 33
Płeć M M

Projekcja wypłat przez OFE z dwoma wariantami 
kosztów zarządzania

Płeć M M
Rok przystąpienia do OFE 1999 1999

Wiek przejścia na emeryturę 65 65
Miesięczne ubruttowione wynagrodzenie 3000 3000

Roczny realny wzrost wynagrodzeń 3% 3%
Realna stopa zwrotu OFE 4% 4%
   i  0 30% 0%Roczna opłata za zarządzanie 0,30% 1,50%

Opłata za przekazanie składki 0,80% 0,80%

Łącznie na koncie w OFE zostanie zebrany kapitał (2042)
311 348  

PLN
247 104,

PLN

miesięczna emerytura z OFE (2042) 1 958,2 PLN 1 554,1 PLN

Przykład Szwecji (gdzie te koszty stanowią jedynie 0, 3% aktywów, tj. 5 razy mniej niż w Polsce)
pokazuje że istnieje duża możliwość oszczędności kiedy system zmusza fundusze emerytalne do
rywalizacji poprzez obniżanie kosztów zarządzania a nie poprzez kampanie marketingowe.



Nieskie stopy zastąpienia dla kategorii społecznych Nieskie stopy zastąpienia dla kategorii społecznych 
najbardziej zagrożonym ekonomicznie. 

Poziom netto stopy zastąpienia w10 krajach OCDE w 
odniesieniu do 50%, 100% i 150 % średniego wynagrodzenia

50% 100% 150%
Austria 90,4 90,9 89,2
Republika Czeska 98,8 64,4 49,3
Francja 63,4 63,1 58
Niemcy 53,4 58 59,2y , ,
Węgry 94,7 102,2 98,5
Włochy 81,8 77,9 78,1
Republika Słowacka 66,4 72,9 75,4
Zjednoczone Królestwo 66,1 41,1 30,6
S  Z d 67 4 52 4 47 9Stany Zjednoczone 67,4 52,4 47,9

Polska
Przed reformą 96,1 76 69
Po reformie 74,5 74,9 75

OECD 83,2 69,7 60,6


