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„Moim celem jest Unia Europejska większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii,
a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniej działająca”
Jean-Claude Juncker

SŁOWO WSTĘPNE

15 lipca 2014 roku, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, swoje
przemówienie inauguracyjne pt. „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia,
wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych. Wytyczne polityczne na następną kadencję
Komisji Europejskiej” wygłosił ówczesny kandydat (a obecnie przewodniczący) na przewodniczącego
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Przedstawił on w nim dziesięć priorytetów, nad realizacją
których zamierza pracować.
Jednym z nich jest priorytet „Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje”, którego zasadniczą
częścią jest realizacja Planu inwestycyjnego, będącego odpowiedzią na zbyt niski poziom inwestycji
w Unii Europejskiej, za które odpowiedzialny jest światowy kryzysy gospodarczy i finansowy. Plan
inwestycyjny ma na celu usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności i pomocy
technicznej projektom inwestycyjnym, jak również inteligentniejsze wykorzystanie nowych
i istniejących zasobów finansowych.
Aby włączyć się w kampanię informacyjną na temat Planu inwestycyjnego Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Katowice przekazuje w Państwa ręce scenariusze lekcji o tematyce
europejskiej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Plan inwestycyjny dla Europy”, wyrażając
jednocześnie nadzieję, że powyższa publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy uczniów
o zagadnienia związane z bieżącą polityką zjednoczonej Europy.
Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce, składa się z trzech scenariuszy obejmujących swoją tematyką
podstawy ekonomii, kwestię kryzysów gospodarczych oraz Plan inwestycyjny dla Europy. Scenariusze
opracowane zostały w przystępnej formie. Nie zawsze wzbudzające zainteresowanie i czasem
skomplikowane tematy ujęte zostały w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących metod
nauczania tak, aby ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie uczniów.
Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza publikacja ułatwi nauczycielom wprowadzenie uczniów w świat Unii
Europejskiej, a uczniom uprzyjemni jej poznawanie. Wierzymy, iż przyczyni się ona do lepszego
poznania wyzwań, przed jakimi staje Europa zjednoczona w różnorodności i działań, które podejmuje
aby im sprostać.

Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Ekonomia od podstaw

„Ekonomia to nauka, która omawia rzeczy doskonale nam znane językiem,
którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć”
Richard Keith Armey

TEMAT: Ekonomia od podstaw
Cele:





uczeń rozumie podstawowe terminy z zakresu ekonomii
uczeń potrafi rozróżnić zakres mikroekonomii i makroekonomii
uczeń posługuje się nomenklaturą związaną z ekonomią

Metody:
 zadania
 mini-wykład
 praca w grupach
Pojęcia kluczowe:
 mikroekonomia i makroekonomia
 popyt, podaż, dobro, rynek
 Piramida potrzeb Maslowa
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Czym jest ekonomia?
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Słownik ekonomisty
Nr 2 – Skreślanie dóbr
Nr 3 – Piramida potrzeb według Maslowa
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Ekonomia od podstaw

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że zajęcia na temat Planu inwestycyjnego dla Europy, czy też szerzej patrząc
pierwszego priorytetu Komisji Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera
(czyli priorytetu koncentrującego się na miejscach pracy, wzroście gospodarczym i inwestycjach)
rozpoczniecie od poznania podstawowych zagadnień związanych z ekonomią. Bez nich bowiem
mówienie o europejskiej gospodarce, kryzysie i działaniach zmierzających do jego przezwyciężenia
mogłoby okazać się dość trudne.
Na początek zapytaj więc uczniów, czy wiedzą, czym jest ekonomia. Wysłuchaj ich definicji,
a następnie przeprowadź mini-wykład, korzystając z Materiału pomocniczego nr 1 – Czym jest
ekonomia?

2. Słownik ekonomisty
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest ekonomia i jakimi zagadnieniami się zajmuje, zaproponuj
im wykonania Zadania nr 1 – Słownik ekonomisty. Pozwoli ono przybliżyć młodzieży zjawiska
zachodzące na rynku, które rozumieć powinien każdy człowiek, z natury na co dzień w nich
uczestniczący. W tym celu podziel uczniów na kilka mniejszych grup lub na pary (w zależności od
liczebności klasy) i każdej z nich rozdaj wskazane wcześniej zadanie. Poproś uczniów o zapoznanie się
z przedstawionymi pojęciami oraz dopasowanie ich do podanych definicji. Po skończonej pracy
wspólnie sprawdźcie, czy odpowiedzi są poprawne.

3. Ekonomiczne „dobra”
Dzięki poprzedniemu zadaniu uczniowie poznali już podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, wśród
których jednym z najważniejszych (poza popytem i podażą) jest kategoria „dobra”, którą teraz
zajmiecie się bliżej. W tym celu najpierw zapoznaj młodzież z poniższą definicją:

„

Dobro to wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub pośrednio,
do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Proces zużywania nabytych dóbr w celu
zaspokojenia potrzeb nazywa się konsumpcją. Dobra podzielić można na: publiczne
(obrona narodowa, policja, straż pożarna), prywatne (żywność, ubrania), klubowe
(szkoły prywatne, teatry, kina, kluby), wspólne zasoby (środowisko naturalne) oraz na
dobra normalne, niższego rzędu lub luksusowe.

Ponadto dobra dzielimy na finalne i pośrednie. Finalne to takie produkty i usługi,
które są nabywane przez ostatecznych użytkowników, a pośrednie to produkty
i usługi, które są w całości zużywane w procesie produkcyjnym przez podmioty
gospodarujące (zwłaszcza przedsiębiorstwa) przy wytwarzaniu innych produktów.
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Scenariusz 1

Ekonomia od podstaw

Następnie poproś klasę o wykonania Zadania nr 2 – Skreślanie dóbr. W tym celu mogą oni pozostać
w utworzonych wcześniej grupach, z których każda otrzymać powinna wskazane zadanie. Uczniowie
najpierw w wykreślance powinni znaleźć i zaznaczyć odpowiednie hasła (nazwy dóbr pośrednich
i dóbr finalnych), a następnie umieścić je w odpowiedniej kolumnie odpowiadającej rodzajom dóbr.
Słów w wykreślance szukać można pionowo, poziomo i na wspak. Aby ułatwić uczniom rozwiązanie
zadania, zwróć im uwagę, że niektóre dobra mogą znaleźć się w obu kategoriach.
Po skończonej pracy wspólnie sprawdźcie poprawność odpowiedzi i zapytaj, które dobra zamieścili
w obu kolumnach i dlaczego tak była ich decyzja.
Dobra pośrednie: alkohol, drewno, masło, węgiel, woda, zboże
Dobra finalne: alkohol, drewno, drukarka, kanapka, masło, mieszkanie, samochód, węgiel, woda
4. Piramida potrzeb
Przypomnij uczniom, że ekonomia – jako nauka społeczna – zajmuje się między innymi zjawiskiem
radzenia sobie z brakiem nieograniczonej dostępności dóbr i kwestią naszych potrzeb rozumianych
jako uczucie braku połączone z chęcią jego zaspokojenia.
Powiedz im także, że dzisiejsze zajęcia o ekonomii zakończycie w sposób nietypowy, czyli sięgając do
psychologii, która przychodzi ekonomii z pomocą w zakresie wyznaczania i hierarchizowania potrzeb.
W tym celu poznają oni piramidę potrzeb stworzoną przez amerykańskiego psychologa Abrahama
Maslowa. Pomoże w tym Zadanie nr 3 – Piramida potrzeb według Maslowa.
Aby wykonać powyższe ćwiczenie uczniowie powinni dalej pracować w utworzonych wcześniej
grupach (z których każdej rozdaj wskazane zadanie) i uszeregować wyodrębnione przez Maslowa
potrzeby według ich ważności – zaczynając od umieszczanych u podstawy piramidy potrzeb
najbardziej podstawowych, a kończąc na potrzebach wyższego rzędu, mających swoje miejsce na
szczycie piramidy. Następnie poproś, aby każda z grup (korzystając z zamieszczonych poniżej
piramidy przykładów potrzeb) spróbowała dopasować konkretną potrzebę do odpowiedniej grupy.
Kończąc zajęcia zapytaj uczniów, dlaczego przyporządkowali wskazane potrzeby w taki, a nie inny
sposób oraz czy potrafią wskazać jeszcze inne potrzeby ludzi. Przypomnij im także, że zgodnie z teorią
Abrahama Maslowa bez zaspokojenia najważniejszych z potrzeb, nie jest możliwe zaspokojenie
kolejnych.
Aby ułatwić Ci pracę
przedstawiamy prawidłowe
odpowiedzi do Zadania nr 3:

Potrzeby samorealizacji
(potrzeba własnego rozwoju, potrzeba rozwoju talentów, zainteresowań
i zdolności, potrzeba rozwoju duchowego oraz potwierdzenia własnej wartości)

Potrzeby uznania
(potrzeba sukcesu, potrzeba szacunku, potrzeba prestiżu, potrzeba znaczenia)

Potrzeby przynależności
(potrzeba akceptacji, potrzeba miłości, potrzeba przyjaźni, potrzeba przynależności do grupy)

Potrzeby bezpieczeństwa
(potrzeba zabezpieczenia przed chorobą, potrzeba zabezpieczenia przed bezrobociem, potrzeba
zabezpieczenia przed starczą niezdolnością do pracy)

Potrzeby fizjologiczne
(potrzeba zaspokojenia głodu, potrzeba posiadania dachu nad głową, potrzeba posiadania odzieży, potrzeby
prokreacyjne)

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Ekonomia od podstaw

Materiał pomocniczy nr 1

Czym jest ekonomia?

Najbardziej powszechna definicje ekonomii określają ją jako naukę społeczną (co ciekawe nie ścisłą),
która analizuje i opisuje produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.
Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako οἰκος (oikos), co znaczy „dom”
i νόμος (nomos), czyli „prawo, reguła”. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania
efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
Ekonomia jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów, które
mogą mieć także inne, alternatywne zastosowania. Istotne w tym zakresie jest to, że ekonomia
koncentruje się na wszystkich zasobach, gdyż z założenia każdy z nich ma alternatywne zastosowanie
i z definicji jest w niedoborze. Zasoby mogą być na przykład wykorzystywane w celu wytwarzania
różnych dóbr i rozdzielania ich na konsumpcję obecną lub przyszłą, pomiędzy różne osoby i różne
grupy w społeczeństwie.
Ekonomia dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię:
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Mikroekonomia koncentruje się na indywidualnych zachowaniach klientów i firm, a także
bada zachodzące pomiędzy nimi interakcje. Pozwala ona na ustalenie, jakie dobra powinny
być produkowane, aby zaspokoić potrzeby konsumentów oraz jakie dobra należy kupować,
aby przy ograniczonych zasobach konsumować jak najlepsze produkty. Mikroekonomia
zajmuje się również analizowaniem decyzji, jakie podejmuje jednostka czy firma. Są to
wybory dotyczące głównie zakupu, wymiany i produkcji określonych dóbr lub usług. Bada,
jakie zależności zachodzą pomiędzy popytem na dobra a ich podażą;



Makroekonomia zajmuje się gospodarką (zarówno krajową, jak i światową) jako całością,
prawidłowościami, które nią rządzą oraz zależnościami występującymi pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań znajdują
się takie zagadnienia, jak: globalny popyt i podaż, poziom cen, dochód narodowy, budżet
państwa, wartość inwestycji, poziom konsumpcji i zatrudnienia. Dzięki szczegółowym analizą
makroekonomia daje możliwość przywidywania tendencji i prognoz rozwoju badanego
systemu gospodarczego.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Zadanie nr 1

Słownik ekonomisty

deflacja

całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków,
w jakich one przebiegają

dobro

ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy
różnym poziomie ceny

inflacja

ilość dobra, jaką nabywcy są w stanie zakupić przy
różnych poziomach ceny

konkurencja

konsument
podaż

osoba fizyczna lub prawna, która produkuje towar
lub świadczy usługi mając na celu zwiększenie zysku
podmiot gospodarczy zgłaszający popyt na dobra
zaspokajające jego potrzeby
proces rywalizacji podmiotów rynkowych w zawieraniu
transakcji i realizacji interesów, odbywa się poprzez
przedstawianie korzystniejszej oferty
uczucie braku połączone z chęcią jego zaspokojenia

popyt
wszystkie środki, które mogą być wykorzystane
(bezpośrednio lub pośrednio) do zaspokojenia potrzeb
ludzkich

potrzeba

producent

rynek

zjawisko ekonomiczne polegające na spadku ogólnego
poziomu cen towarów i usług oferowanych
w gospodarce
zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście ogólnego
poziomu cen towarów i usług oferowanych
w gospodarce

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Ekonomia od podstaw
Zadanie nr 2

Skreślanie dóbr

Dobra pośrednie:

12

Dobra finalne:
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Zadanie nr 3

Piramida potrzeb według Maslowa

Rodzaje potrzeb:


Potrzeby przynależności



Potrzeby fizjologiczne



Potrzeby uznania



Potrzeby samorealizacji



Potrzeby bezpieczeństwa

Przykłady potrzeb:

potrzeba akceptacji, potrzeba posiadania odzieży, potrzeba prestiżu, potrzeba znaczenia,
potrzeba rozwoju zdolności, potrzeba sukcesu, potrzeba zabezpieczenia przed starczą
niezdolnością do pracy, potrzeba rozwoju duchowego, potrzeba zabezpieczenia przed
chorobą, potrzeba miłości, potrzeba rozwoju talentów i zainteresowań, potrzeba szacunku,
potrzeba zabezpieczenia przed bezrobociem, potrzeby prokreacyjne, potrzeba własnego
rozwoju, potrzeba przyjaźni, potrzeba potwierdzenia własnej wartości, potrzeba posiadania
dachu nad głową, potrzeba przynależności do grupy, potrzeba zaspokojenia głodu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Ekonomia od podstaw
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Scenariusz 2

Europa w dobie kryzysu

„Kryzys jest zjawiskiem normalnym. Jest to pochodna niezdolności do
modyfikacji struktur, zachowań, reguł gry w funkcji zmian zachodzących
w otoczeniu politycznym, społecznym, technologicznym i gospodarczym”
Jan Antoszewski

TEMAT: Europa w dobie kryzysu
Cele:





uczeń potrafi wskazać największe kryzysy gospodarcze ostatnich lat
uczeń dowiaduje się, jakie były przyczyny kryzysu gospodarczego i zadłużeniowego
uczeń wie, jakie były konsekwencje kryzysów
uczeń zapoznaje się z podstawową terminologią dotyczącą kryzysów

Metody:
 mini-wykłady
 zadanie
 praca w grupach
Pojęcia kluczowe:
 kryzys gospodarczy, finansowy i zadłużeniowy
 embargo, deficyt budżetowy, PKB
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Kryzys w gospodarce
Nr 2 – Europa w kryzysie
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Wielkie kryzysy
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Europa w dobie kryzysu

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że centralnym tematem dzisiejszych zajęć będzie kryzys. Wyjaśnij, że kryzys
gospodarczy jest „ważnym elementem” światowej gospodarki i zjawiskiem od zawsze towarzyszącym
jej rozwojowi. Właśnie dlatego istotne jest posiadanie wiedzy na temat przesłanek zwiastujących
kryzys i – odzwierciedlanych w codziennym życiu – skutków jakie mu towarzyszą.
Dzisiejsze zajęcia rozpoczniecie od krótkiego wykładu dotyczącego kryzysów gospodarczych w ogóle,
podstawowych pojęć łączących się z tą tematyką oraz dwóch najpoważniejszych załamań gospodarki
światowej, które wydarzyły się w nieodległej przeszłości i miały poważne konsekwencje. W tym celu
skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 1 – Kryzys w gospodarce.
Po wygłoszeniu wykładu poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 1 – Wielkie kryzysy, które składa
się z dwóch części: karty pracy oraz kart do wycięcia. W tym celu podziel klasę na kilka mniejszych
grup i każdej z nich rozdaj kartę pracy oraz zestaw wyciętych kart. Ich zadanie polegać będzie na
dopasowaniu haseł znajdujących się na kartach do danego kryzysu – pozwoli ono na utrwalenie
wiadomości zdobytych podczas wykładu.

2. Kryzys gospodarczy i finansowy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Teraz, kiedy uczniowie zdobyli już podstawową wiedzę na temat nękających światową gospodarkę
kryzysów, powiedz im, że czas skupić się bliżej na tym kryzysie, który stał się udziałem państw
członkowskich Unii Europejskiej w roku 2007 i latach kolejnych. Zrozumienie przyczyn i konsekwencji
tych wydarzeń jest bowiem konieczne do rozmowy na temat jednego z priorytetów komunikacyjnych
Komisji Europejskiej działającej pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera, czyli priorytetu
pierwszego: „Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje” oraz do zapoznania się z zagadnieniami
Planu inwestycyjnego.
Na początek przeprowadź kolejny krótki wykład – w tym celu skorzystaj z Materiału pomocniczego nr
2 – Europa w kryzysie. Pomoże on w zrozumieniu przyczyn, które doprowadziły do kryzysu
gospodarczego i zadłużeniowego w Europie, któremu to przeciwstawić mają się właśnie działania
podejmowane w związku ze wskazanym priorytetem Komisji.
Po przeprowadzeniu wykładu zaproś uczniów do dyskusji i poproś o wyrażenie własnej opinii na
temat całkiem niedawnych wydarzeń związanych z kryzysem. Po zakończeniu tych zajęć uczniowie
będą odpowiednio przygotowani do zapoznania się z Planem inwestycyjnym.
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Materiał pomocniczy nr 1

Kryzys w gospodarce *
Czy jest kryzys w gospodarce?
Kryzys gospodarczy to zjawisko ekonomiczne, które może wystąpić w wyniku błędnie prowadzonej
polityki finansowej, gospodarczej, przez niewydolność systemu finansowego czy też obniżenie popytu
na dobra konsumpcyjne. Kryzys finansowy jest to sytuacja, w której zachodzą gwałtowne zmiany na
rynku finansowym, najczęściej związane z niedostateczną płynnością lub niewypłacalnością banków,
instytucji finansowych lub innych podmiotów, czego skutkiem jest spadek produkcji lub pogłębienie
już występującego spadku. Możemy go podzielić na walutowy, bankowy, zadłużenia zagranicznego
i systemu finansowego. Każdy kryzys finansowy ma pewien schemat, jednak zazwyczaj wszystkie
kończą się podobnie: rosną koszty importu, banki nie są w stanie wspierać przedsiębiorstw, które nie
potrafią wywiązać się z zobowiązań i popadają w bankructwo. W czasie trwania kryzysu dochodzi do
upadłości wielu przedsiębiorstw, w wyniku czego następują zwolnienia grupowe, utrata miejsc pracy
i redukcja etatów. Pierwszym sygnałem nadchodzącego kryzysu są spadki indeksów giełdowych.
Innymi objawami są: szybka inflacja, która przeradza się w hiperinflacje, spadek produkcji, płac,
zatrudnienia, PKB, dochodów, konsumpcji, inwestycji oraz wzrost bezrobocia i deficytu budżetowego.

Kryzysowy słownik – najważniejsze pojęcia związane z kryzysem
Deficyt budżetowy – sytuacja, w której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej
dochody;
Produkt Krajowy Brutto (PKB) – jeden z podstawowych mierników efektów pracy
społeczeństwa danego kraju. PKB opisuje wartość dóbr i usług finalnych, wytworzonych przez
narodowe i zagraniczne czynniki produkcji, na terenie danego kraju i w określonej jednostce czasu
(najczęściej w ciągu roku). PKB jest miarą wielkości gospodarki;
Produkt Narodowy Brutto (PNB) – miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych
w danym okresie przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we
wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w produkcje;
Rynek finansowy – miejsce, w którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form
kapitału pieniężnego;
Embargo – zakaz importu lub eksportu określonych towarów do lub z danego państwa. Embargo jest
instrumentem prawa administracyjnego nakładane przez rząd lub międzynarodowe organizacje,
traktowanym jako szczególny środek odwetowy. Przyczynami nałożenia embarga mogą być handel
bronią i sprzętem wojskowym na obszarach konfliktów, stwarzanie zagrożeń militarnych i wspieranie
terroryzmu, rozwój broni jądrowej czy łamanie praw człowieka;
Indeks giełdowy – miara statystyczna pokazująca, w jaki sposób zmieniają się ceny grupy spółek
w określonym czasie. W istotny sposób wpływa ona na zachowanie się inwestorów giełdowych.
Obserwując zmiany wartości indeksu można bez analizowania cen akcji poszczególnych spółek ocenić
poziom zwrotu na rynku oraz określić kierunek ruchu cen.
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Wielki kryzys z 1929 roku
Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się 24 października 1929 roku, kiedy na nowojorskiej giełdzie
Wall Street dramatycznie spadły ceny akcji. Był to tak zwany czarny czwartek. Wielki kryzys
ekonomiczny trwał do 1933 roku i miał tragiczne skutki: masowe bankructwo, bezrobocie, spadek
produkcji i obniżenie stopy życiowej obywateli Europy i Stanów Zjednoczonych, a także innych
rejonów świata. Co więcej, w konsekwencji kryzysu znacząco pogorszyły się nastroje społeczne, co
stało się jedną z przyczyn popularności faszyzmu i komunizmu.
Do 1929 roku Stany Zjednoczone były najbardziej dynamicznie rozwijającą się gospodarką na
świecie. Jako światowe mocarstwo USA udzieliły znaczących kredytów państwom europejskim,
potem jednak nie mogły odzyskać swoich pieniędzy. Produkty amerykańskie, zwłaszcza ze sfery
rolnictwa, zaczęły tracić klientów, co doprowadziło do spowolnienia gospodarczego. Ponadto,
zmieniający się styl życia szybko bogacących się Amerykanów zupełnie zrewolucjonizował
dotychczasowe warunki funkcjonowania na wolnym rynku. Spadł popyt na pszenicę, paszę dla koni
czy bawełnę. Znacznie rozwinął się system kredytowy, który zapewniał obywatelom możliwość
szybkiego zdobywania dóbr, ale nie miał wystarczającego zabezpieczenia. Sytuacja ta doprowadziła
do gwałtownego wyprzedawania taniejących akcji, a w końcu – do czarnego czwartku.
Na giełdzie tymczasem rozpowszechnił się nowy sposób inwestowania „buying on margin”, czyli
kupowanie akcji za pożyczone pieniądze licząc że zysk pokryje pożyczkę. Wzrastające zarobki oraz
przekonanie o niepowstrzymanym rozwoju gospodarczy sprzyjały spekulacji. W latach 1924-29 ceny
akcji wzrosły o 400%, a nawet pojawiały się akcje fikcyjnych spółek. Coraz wyższe kursy papierów
wartościowych nie odpowiadały rzeczywistej wartości przedsiębiorstw, wielu Amerykanów licząc na
zysk jednak je kupowało. 24 października okazało się jednak że liczba nowych inwestorów nie
podtrzyma wzrostu, rozpoczęła się gwałtowna wyprzedaż. Spanikowano, sprzedawano wiedząc, że
za chwilę akcję stracą na wartości. W ciągu pierwszego dnia obrócono 13 milionami akcji, w ciągu
kolejnych dni liczba zwiększyła się do 30 milionów. W akcje było zaangażowane wiele banków –
w konsekwencji krachu z dnia na dzień upadały.
Kryzys w Ameryce ratował prezydent demokrata Franklin Delano Roosevelt. Zerwał on z tradycją
nieangażowania się państwa w gospodarkę i kierował się nową filozofią ekonomisty Keynesa. Ogłosił
powstanie „Nowego Ładu” do walki z kryzysem. Państwo rozpoczęło roboty publiczne, budowano
gmachy, drogi, mosty, lotniska. Zmotoryzowano armie co pozwoliło fabrykom samochodów znaleźć
nowych nabywców. Ostatecznie „Nowy Ład” Roosevelta odniósł skutek, Amerykanie stopniowo
odbudowywali rynek, a demokratyczny prezydent pozostał na stanowisku aż do 1945 roku.

Kryzys naftowy z 1973 roku
Kryzys został spowodowany przez gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych,
wynikający z embarga państw zrzeszonych w OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę
Naftową) zastosowanego względem Stanów Zjednoczonych, po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej
w 1973 roku.
W latach poprzedzających wojnę arabsko-izraelską, produkcja ropy naftowej ledwo pokrywała
zapotrzebowanie. Dodatkowo niezwykle chłodna zima 1969/70 spowodowała wyczerpanie się
lokalnych zapasów ropy naftowej i gazu ziemnego. Ta niepewna sytuacja osiągnęła stadium kryzysu,
gdy Arabowie odcięli dostawy ropy naftowej i cena baryłki skoczyła o 600 procent do 35 USD.
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Dnia 17 października 1973 roku arabscy członkowie OPEC zadecydowali wstrzymać handel ropą
naftową z krajami popierającymi Izrael w wojnie z Egiptem – tzn. USA i krajami Europy Zachodniej.
Jednocześnie uzgodniono nowy mechanizm ustalania cen za ropę naftową w celu uzyskania
większego zysku. Zmiany uderzyły w kraje uzależnione od dostaw ropy arabskiej, w USA, Japonię,
Europę Zachodnią i jednocześnie zamknęły okres beztroskiej konsumpcji kupowanego za grosze
strategicznego surowca jakim jest ropa naftowa. Nagły skok cen paliw ze względu na gwałtowne
obniżenie wydobycia i eksportu do krajów rozwiniętych przyczynił się do pogłębienia kryzysu.
W latach 1979-1982 miał miejsce drugi kryzys naftowy. Był on skutkiem rewolucji irańskiej. Cena
ropy wzrosła wówczas do 30 USD za baryłkę w 1980 roku. W późniejszych latach zależność krajów
zachodu od dostaw ropy z OPEC zaczęła maleć głównie dzięki rozpoczęciu eksploatacji bogatych złóż
z dna Morza Północnego i na Alasce.
OPEC nie był w stanie już narzucać światowych cen ropy. Pierwszy kryzys naftowy ukazał
uzależnienie Zachodu od ropy oraz słabość gospodarczą państw wysoko rozwiniętych związaną
z brakami paliwowo-energetycznymi. Skutkiem podniesienia cen ropy było znaczne wzbogacenie się
krajów członkowskich OPEC. Historyczne maksimum cena ropy osiągnęła 11 lipca 2008 roku, kiedy to
za baryłkę surowca płacono nawet 147,16 dolara..

Kryzys gospodarczy i finansowy 2007 roku
Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych trwający od połowy 2007
roku. Początek kryzysowi dała zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach
Zjednoczonych.
Bezpośrednią przyczyną załamywania się funkcjonowania światowego systemu była hossa
(długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie
papierów wartościowych. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka – uderza rogami z dołu
do góry, przeciwieństwem hossy jest bessa) na rynku kredytów hipotecznych, których udzielały banki
w Stanach Zjednoczonych przy wysokim ryzyku spłaty osobom o niewystarczających możliwościach.
Niewypłacalność indywidualna z niespodziewanie dużym odsetkiem (9,2%) poskutkowała z kolei
brakiem gotówki na rynku kredytowym i niestabilnością (zagrożeniem niewypłacalności
wierzytelności) tych instytucji. Kryzys dotyczył początkowo tylko amerykańskich banków
inwestycyjnych. Przełomowym momentem, mającym wpływ na kryzys, było wejście na giełdę
nowojorską w latach 90-tych XX wieku jednego z największych banków inwestycyjnych Goldman
Sachs. Od tego czasu bank zaczął dążyć do maksymalizacji zysków, a uczciwość emisji akcji danej
spółki zeszła na dalszy plan.
Samonapędzający mechanizm „pompowania bańki” polegał na udzielaniu kredytów przez
amerykańskie banki dla rodzin biednych (bez zdolności do spłaty kredytów), co wiązało się
z obniżeniem kryteriów i wzroście ilości kredytów gorszej jakości. Kredyty były oferowane przez
instytucje kredytowe osobom mniej zamożnym oraz osobom nie posiadającym stałego źródła
dochodu, co w konsekwencji doprowadziło do jeszcze większego popytu na rynku nieruchomości,
a w dalszej konsekwencji do ciągłego wzrostu cen mieszkań. W ciągu jednej tylko dekady zadłużenie
amerykańskich gospodarstw domowych wzrosło z poziomu 40% PKB do ponad 100% PKB. Wszystko
dlatego, że Amerykanie, wobec łatwej dostępności i taniości kredytu, masowo zaczęli kupować nowe
domy (czasem kilka domów) i traktować je jako pewną lokatę kapitału.
Podniesienie stóp procentowych do poziomu 5,25% w listopadzie 2006 roku spowodowało znaczne
zwiększenie obciążeń odsetkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu atrakcyjności lokowania
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kapitału w nieruchomości. Ceny nieruchomości zaczęły spadać. Wielu kredytobiorców zaprzestało
spłacać zaciągnięte kredyty. Banki, zajmując hipoteki i próbując sprzedać nieruchomości,
przyspieszyły ten proces obniżki ich cen. Kiedy ceny domów w USA zaczęły spadać, w lipcu 2007
zbankrutowały dwa fundusze hedgingowe banku Bear Stearns. Banki doznały bardzo poważnych,
liczonych w miliardach dolarów strat. Straty te okazały się tak duże, że w marcu i kwietniu 2008
główne banki USA zostały pospiesznie dokapitalizowane, by zapobiec upadłości. Obawiano się, że
upadłość mogłaby wywołać efekt domina, bankructwa banków i przedsiębiorstw, bezrobocia
i kryzysu gospodarczego.
Amerykański kryzys hipoteczny szybko przeniósł się na kontynent europejski na skutek
zaangażowania banków europejskich.
Kolejne złe informacje przyszły ze strony producentów samochodów. Ustała akcja kredytowa
banków, co spowodowało w październiku załamanie sprzedaży samochodów, finansowanej głównie
kredytami. Największe koncerny samochodowe Chrysler, General Motors, Ford, Volkswagen
zapowiedziały znaczne zwolnienia. Wcześniej banki ogłosiły redukcje zatrudnienia, w samej Wielkiej
Brytanii pracę straciło kilkadziesiąt tysięcy finansistów. Tym samym kryzys finansowy rozprzestrzenił
się na resztę gospodarki. Ogromne zadłużenie osobiste Amerykanów w połączeniu z rosnącym
bezrobociem spowodowały spadek konsumpcji. Również polskie banki w obawie o spadek cen
nieruchomości znacznie zmniejszyły akcję kredytową. Dobiegające złe informacje i przewidywania co
do recesji pogłębiły spadek cen akcji na wszystkich giełdach.
Po spadku cen nieruchomości i kłopotach banków inwestorzy zaczęli więcej inwestować w surowce,
co spowodowało duży wzrost ich cen w latach 2007–2008.
W kwietniu 2009 uzgodniono, że rynki finansowe nie mogą istnieć bez odpowiednich regulacji
i nadzoru. Wezwano do bardziej rygorystycznych regulacji działalności. Zaplanowano także
likwidację tzw. „rajów podatkowych”, postanowiono utworzyć fundusz wspierania handlu
międzynarodowego.

*
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Zadanie nr 1

Wielkie kryzysy – karta pracy

Wielki kryzys

Kryzys naftowy

Kryzys gospodarczy
i finansowy

Rok:

1929 rok

1973 rok

2007 rok

Obszar:

objął niemalże wszystkie
państwa świata
(za wyjątkiem ZSRR)

objął wszystkie kraje
wysoko uprzemysłowione
i uzależnione od ropy
naftowej

miał zasięg globalny, objął
większość rynków
finansowych i bankowych
na świecie

- kryzys w rolnictwie;

Przyczyny:

Konsekwencje:

- kupowanie akcji za
pożyczone pieniądze;

- wybuch wojny izraelskoarabskiej;
- embargo na sprzedaż
ropy naftowej;

- udzielanie kredytów bez
wystarczającego
zabezpieczenia.

- niewystarczająca
produkcja ropy naftowej.

- upadki banków;

- znaczny wzrost cen ropy;

- masowe bankructwa;
bezrobocie, spadek
produkcji i obniżenie
stopy życiowej;

- ukazanie zależności
krajów zachodu od
dostaw ropy z OPEC;

- wprowadzenie w życie
programu „New Deal”.

- znaczne wzbogacenie się
krajów członkowskich
OPEC.
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- hossa na rynku kredytów
hipotecznych;
- zapaść na rynku
pożyczek hipotecznych
wysokiego ryzyka;
- wzrost poziomu
zadłużenia gospodarstw
domowych.

- spadek cen
nieruchomości;
- konieczność
dokapitalizowania
banków, aby uniknąć ich
bankructwa;
- kryzys branży
samochodowej.
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Wielkie kryzysy – karty do wycięcia

Wielki kryzys

Kryzys naftowy

Kryzys gospodarczy
i finansowy

Rok:

1929 rok

1973 rok

2007 rok

Obszar:

objął niemalże wszystkie
państwa świata
(za wyjątkiem ZSRR)

objął wszystkie kraje
wysoko uprzemysłowione
i uzależnione od ropy
naftowej

miał zasięg globalny, objął
większość rynków
finansowych i bankowych
na świecie

- kryzys w rolnictwie;

Przyczyny:

Konsekwencje:

- kupowanie akcji za
pożyczone pieniądze;

- embargo na sprzedaż
ropy naftowej;

- hossa na rynku kredytów
hipotecznych;
- zapaść na rynku
pożyczek hipotecznych
wysokiego ryzyka;

- udzielanie kredytów bez
wystarczającego
zabezpieczenia.

- niewystarczająca
produkcja ropy naftowej.

- wzrost poziomu
zadłużenia gospodarstw
domowych.

- upadki banków;

- znaczny wzrost cen ropy;

- spadek cen
nieruchomości;

- masowe bankructwa;
bezrobocie, spadek
produkcji i obniżenie
stopy życiowej;

- ukazanie zależności
krajów zachodu od
dostaw ropy z OPEC;

- wprowadzenie w życie
programu „New Deal”.
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- wybuch wojny izraelskoarabskiej;

- znaczne wzbogacenie się
krajów członkowskich
OPEC.

- konieczność
dokapitalizowania
banków, aby uniknąć ich
bankructwa;
- kryzys branży
samochodowej.
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Europa w kryzysie *

Jak doszło do kryzysu?
Pierwotnym źródłem kryzysu zadłużeniowego w Europie były problemy w amerykańskim sektorze bankowym.
Osłabienie koniunktury w Stanach Zjednoczonych sprawiło, że tamtejsi nadmiernie zadłużeni właściciele
domów nie byli w stanie spłacać swoich kredytów hipotecznych. Banki na całym świecie zaczęły odnotowywać
straty na inwestycjach, które były powiązane z tymi kredytami. Lehman Brothers, czwarty największy bank
inwestycyjny w USA, zbankrutował pod ciężarem swoich nietrafionych inwestycji. Wywołało to panikę wśród
innych banków oraz inwestorów. W obawie przed bankructwem kolejnych banków na rynkach zapanowała
niezwykła ostrożność. Banki przestały udzielać sobie nawzajem pożyczek, przez co uzależnione od takich
kredytów instytucje finansowe znalazły się w ciężkich tarapatach.
Kryzys mocno uderzył w europejskie banki, które zainwestowały znaczne sumy na amerykańskim rynku
hipotecznym. W wielu krajach UE, np. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii i Belgii,
rządy starały się ratować niektóre banki przed upadłością. Cena tego była jednak bardzo wysoka, np. w Irlandii
ratowanie banków skończyło się niemalże bankructwem całego kraju, przed czym ostatecznie uchroniła
pomoc finansowa innych państw UE.
Po tym jak w 2009 r. gospodarka europejska wkroczyła w recesję, problemy banków zaczęły w coraz większym
stopniu negatywnie wpływać na sytuację finansową całych państw. Na rynkach finansowych pojawiła się
obawa, że niektóre kraje nie będą w stanie uratować swoich zagrożonych banków. Inwestorzy zaczęli
dokładniej przyglądać się sytuacji finansów publicznych w poszczególnych krajach. W centrum uwagi znalazła
się Grecja, gdyż jej gospodarka była w bardzo słabej kondycji, a prowadzona od lat polityka sprawiła, że
zadłużenie publiczne niemal dwukrotnie przekraczało produkt krajowy brutto.
Ryzyko związane z upadającymi bankami uzmysłowiło wagę zdrowych finansów publicznych. Rządy, które
przez lata przyzwyczaiły się do zaciągania wysokich pożyczek służących finansowaniu wydatków budżetowych
(co z czasem doprowadziło do wysokiego zadłużenia publicznego), nagle znalazły się w sytuacji, w której rynki
finansowe coraz niechętniej udzielały im dalszych kredytów.
W ten sposób kryzys bankowy przerodził się w kryzys zadłużenia państwowego.

Dlaczego kryzys rozprzestrzenił się na tyle krajów?
Częściowym wyjaśnieniem faktu, że niektóre kraje stały się zależne od długu, jest to, że ich gospodarka już od
dłuższego czasu traciła konkurencyjność, ponieważ nie udawało im się nadążyć za tempem reform
gospodarczych w innych krajach. W niektórych krajach rządy dopuściły do powstania baniek spekulacyjnych na
rynku nieruchomości oraz innych niezdrowych zaburzeń równowagi ekonomicznej. Niektóre rządy ignorowały
też przepisy opracowane z myślą o sprawnym funkcjonowaniu euro i od chwili podjęcia decyzji o stosowaniu
wspólnej waluty i wspólnej polityki pieniężnej nie podjęły działań niezbędnych do koordynowania polityki
gospodarczej.
Coraz więcej krajów miało do czynienia z błędnym kołem. Niestabilność finansowa dławiła wzrost
gospodarczy, co z kolei powodowało spadek dochodów podatkowych i wzrost zadłużenia. Wyższe zadłużenie
podnosiło koszty pożyczek zaciąganych przez rządy, zwiększając niestabilność finansową. Wszystkie te zjawiska
podały w wątpliwość to, czy struktury instytucjonalne unii gospodarczej i walutowej i euro rzeczywiście
sprawdzają się również w czasach kryzysu.
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Kryzys ujawnił szereg wad unijnego systemu zarządzania gospodarczego:


Zbytnie skupienie uwagi na poziomie deficytu budżetowego: monitorowanie stanu finansów
publicznych w państwach członkowskich było skoncentrowane wokół rocznych sald budżetowych,
w niewystarczającym stopniu uwzględniając łączną wysokość długu publicznego. Szereg krajów, które
spełniały unijne wymogi, odnotowując niskie deficyty budżetowe, a nawet nadwyżki, wpadło mimo to
w tarapaty finansowe w trakcie światowego kryzysu finansowego w związku z wysokim poziomem
zadłużenia. Konieczne stało się zatem dokładniejsze monitorowanie również tego wskaźnika.



Brak nadzoru nad konkurencyjnością i zakłóceniami równowagi makroekonomicznej: w ramach
nadzoru nad gospodarkami państw członkowskich zwracano niedostateczną uwagę na
niezrównoważony rozwój sytuacji pod względem konkurencyjności oraz na wzrost akcji kredytowej
prowadzący do narastania zadłużenia w sektorze prywatnym, osłabienia instytucji finansowych oraz
przegrzania na rynkach nieruchomości.



Słabe egzekwowanie przepisów: państwa strefy euro, które nie stosowały się do przyjętych zasad,
nie były zmotywowane do poprawy. Konieczny był surowszy i bardziej wiarygodny mechanizm
sankcji.



Powolne procesy decyzyjne: zbyt często słabości instytucjonalne prowadziły do tego, że trudne
decyzje, które należało podjąć w reakcji na niepokojące zmiany sytuacji makroekonomicznej, były
odkładane na później. Oznaczało to również, że w niedostatecznym stopniu uwzględniano sytuację
gospodarczą z punktu widzenia całej strefy euro.



Finansowanie w sytuacjach kryzysowych: w chwili wybuchu kryzysu nie istniały żadne mechanizmy
pozwalające na udzielenie wsparcia finansowego krajom strefy euro, które nagle znalazły się
w tarapatach finansowych. Wsparcie finansowe było potrzebne nie tylko celem rozwiązania
problemów niektórych krajów, ale także by stworzyć zaporę przed rozprzestrzenieniem się ich na
pozostałe zagrożone kraje.

Ostatecznie Grecja, a potem również Irlandia, Portugalia, Hiszpania i Cypr straciły możliwość pozyskiwania
kredytów na rynkach finansowych po rozsądnej cenie. Unia Europejska zmuszona była interweniować, co
doprowadziło do ustanowienia mechanizmu postępowania w sytuacji kryzysowej oraz instrumentów
stabilizacji finansowej, tj. dużych funduszy, z których w razie potrzeby można by udostępnić środki państwom
strefy euro znajdującym się w finansowych tarapatach.

* Źródło: ec.europa.eu
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„Uruchomiliśmy ofensywę inwestycyjną. Głównym jej celem jest przywrócenie
wzrostu w Europie i umożliwienie ludziom powrotu do pracy”
Jean-Claude Juncker

TEMAT: Plan inwestycyjny dla Europy
Cele:




uczeń wie, czym jest Plan inwestycyjny dla Europy
uczeń zna działania przewidziane w ramach Planu inwestycyjnego
uczeń zapoznaje się z barierami inwestycyjnymi w Polsce

Metody:
 zadania
 mini-wykład
Pojęcia kluczowe:
 Plan inwestycyjny dla Europy
 Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych
 bariery inwestycyjne
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Czym jest Plan inwestycyjny?
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Plan inwestycyjny dla Europy
Nr 2 – Dopasuj sektor
Nr 3 – Bariery inwestycyjne
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach poznacie bliżej działania realizowane przez Komisję
Europejską w ramach jej priorytetu „Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje”, w tym
w szczególności Plan inwestycyjny. Zapytaj uczniów czy wiedzą na czym polegają inwestycje, a tym
samym plany inwestycyjne. Rozpocznij rozmowę od tego, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość,
gdyby mieli zostać inwestorami. Jakie byłby ich pierwsze kroki w tym kierunku, na co zwróciliby
szczególną uwagę?
Następnie przypomnij uczniom, że kryzys gospodarczy i zadłużeniowy w Europie bardzo mocno odbił
się nie tylko na europejskich gospodarkach i ich systemach bankowych, ale także na Europejczykach.
Walka z nim i z jego konsekwencjami oraz podejmowanie działań, które w przyszłości pozwolą
uchronić kraje członkowskie Unii Europejskiej przed kolejnym kryzysem, od wielu lat jest priorytetem
Komisji Europejskiej. Zjednoczona Europa podejmuje szereg działań zmierzających do
przeprowadzenia kluczowych reform strukturalnych i budżetowych, inicjatyw pomagających w walce
z bezrobociem – w tym szczególnie wśród młodych ludzi – oraz pobudzenia impulsów
inwestycyjnych.
Jednym z kluczowych narzędzi w walce ze zbyt niskim poziomem inwestycji jest Plan inwestycyjny dla
Europy, którego głównym celem jest pobudzenie inwestycji w unijnej gospodarce. Aby dowiedzieć
się, na czym polega ten projekt, jakie są jego główne założenia i planowane w jego ramach działania
przeprowadź mini-wykład wykorzystując w tym celu Materiał pomocniczy nr 1 – Czym jest Plan
inwestycyjny?
Po zakończeniu prelekcji poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 1 – Plan Inwestycyjny dla Europy,
ich praca polegać będzie na uzupełnieniu znajdujących się w tekście luk słowami i wyrażeniami, które
znajdą pod tekstem. Kiedy uczniowie skończą, wspólnie sprawdźcie, czy zadanie zostało wykonane
poprawnie.
2. Konkretne inwestycje
Po wykonaniu poprzedniego zadania uczniowie wiedzą już, dlaczego stworzony został Plan
inwestycyjny i jakie działania zakłada. Teraz zwróć im uwagę, że Plan to nie tylko założenia, ale także
realnie działania, które już dziś wykorzystywane są przez podmioty funkcjonujące w ramach różnych
sektorów unijnej gospodarki – w tym przez polskie przedsiębiorstwa. Aby uczniowie lepiej to
rozumieli oraz dowiedzieli się, jakie konkretne inwestycje poczynione zostały dzięki wsparciu
pozyskanemu z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych poproś ich o rozwiązanie
Zadania nr 2 – Dopasuj sektor. Praca uczniów polegać będzie na dopasowaniu nazwy konkretnego,
zrealizowanego już projektu do jednego z wymienionych sektorów gospodarki. Zadanie mogą oni
rozwiązać w utworzonych wcześniej grupach, a po zakończonej pracy wspólnie sprawdźcie, czy
wszystko się zgadza. Poniżej zamieszczone zostały poprawne odpowiedzi:

1. f) i h)
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2. a) i l)

3. b) i k)

4. g) i m)

5. c) i n)

6. i) i j)

7. d) i e)
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3. Polskie inwestycje
Powiedz uczniom, że aby pomóc państwom członkowskim w działaniach zmierzających do
pobudzenia inwestycji, Komisja Europejska nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale także
opracowała listę najważniejszych przeszkód utrudniających inwestycje na poziomie krajowym
(oddzielną dla każdego państwa). Oczywiście lista taka stworzona została także w odniesieniu do
Polski. Jeśli uczniowie chcą się z nią zapoznać poproś ich o wykonanie Zadania nr 3 – Bariery
inwestycyjne. Ich praca polegać będzie na dopasowaniu poszczególnych barier do wskazanych na
wykresie kategorii. Poniżej znajdziesz poprawne odpowiedzi do Zadania nr 3:
Administracja publiczna
i otoczenie biznesu

Rynek pracy
oraz edukacja

Sektor finansowy
oraz podatki

Badania, rozwój
i innowacje

Regulacje
sektorowe

6, 7, 12, 14, 15, 17,
18, 19, 22, 26

1, 10

3, 24

2, 16, 25, 27

4, 5, 8, 9, 11, 13,
20, 21, 23

Po wykonaniu zadania zachęć uczniów do dyskusji na temat inwestycji w Polsce. Zapytaj, czy w ich
okolicy realizowane są tego typu działania oraz jakie działania oni podjęliby, żeby poprawić stan
polskiej gospodarki.
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Materiał pomocniczy nr 1

Czym jest Plan inwestycyjny? *

Aby sprostać spadkowi inwestycji w Europie
Komisja Europejska zaproponowała podejście
oparte na trzech filarach: reformy strukturalne,
odpowiedzialność budżetowa i inwestycje.
Skupimy się na ostatnim – Planie inwestycyjnym
dla Europy, którego głównymi elementami są:
poprawa otoczenia regulacyjnego, wspieranie
inwestycji w sektorze gospodarki realnej oraz
uruchomienie nowych, prywatnych środków
finansowych.
W związku z ostatnim kryzysem część krajów
członkowskich zmaga się z niskim wzrostem
gospodarczym. Inwestycje są niezbędne, aby
przyśpieszyć wzrost gospodarczy, pobudzić
innowacyjność i podnieść konkurencyjność.

Inwestycje – najważniejsze pojęcia
Inwestycja – nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie,
tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń,
budynków czy zapasów);
Kapitał – zasoby trwałe (majątek, środki, aktywa) służące
rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej;
występuje w postaci zasobów pieniężnych, środków
produkcji oraz zasobów intelektualnych;
Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania
polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych
wpłaconych przez uczestników funduszu; uczestnikami mogą
być zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorstwa,
miasta, gminy, związki wyznaniowe;
Inwestycje długoterminowe – inwestycje na okres dłuższy
niż 12 miesięcy;
Inwestycje krótkoterminowe – inwestycje na okres krótszy
niż 12 miesięcy.

Powolny i niepewny wzrost gospodarczy w Europie doprowadził do wzrostu bezrobocia (zwłaszcza
wśród osób młodych) oraz nasilenia się negatywnych trendów w sferze społeczno-politycznej (euro
sceptycyzm, spadek zaufania do instytucji). Odpowiedzią na te trudności jest Plan inwestycyjny,
którego podstawowym celem jest usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie widoczności
i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym, jak również inteligentniejsze wykorzystanie nowych
i istniejących zasobów finansowych. Przewiduje on trzy rodzaje działań: pozyskanie w ciągu trzech lat
dodatkowych środków na inwestycje na kwotę co najmniej 315 mld euro, wspieranie inwestycji
w gospodarkę realną oraz stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom.
W ramach realizacji Planu inwestycyjnego utworzony został Europejski Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych (EFIS), który dzięki środkom publicznym ma przezwyciężyć obecną sytuację na rynku
i tym samym pobudzić inwestycje prywatne. Środki, jakimi dysponuje Fundusz w latach 2015-2017,
wynoszą 315 mld euro.
Ponadto założenia Planu zakładają wspieranie inwestycji w gospodarkę realną za pomocą dwóch
instrumentów:

30



Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych (EPPI), czyli narzędzia
pomagającego inwestorom i promotor projektów łączyć się w pary dzięki
uprawnieniu przepływu informacji między nimi;



Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które udziela wsparcia
doradczego i technicznego, by ułatwić promotorom projektów i inwestorom
poruszanie się w dżungli możliwości i przepisów.
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Co więcej, celem Komisji Europejskiej jest stworzenie lepszych warunków do inwestycji i zwiększanie
konkurencyjności UE dzięki poprawie otoczenia regulacyjnego, w tym eliminacji barier, które
utrudniają realizację inwestycji, oraz ułatwieniu dostępu do finansowania.
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych został ustanowiony w ramach Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Mechanizm tego funduszu opiera się na wykorzystaniu środków publicznych
do przejmowania nadmiernego poziomu ryzyka, a przez to przyciągnięcia prywatnego kapitału
inwestycyjnego.
Finansowane są dwie grupy inwestycji: pierwsza to inwestycje długoterminowe np. w zakresie
transportu, szerokopasmowych łączy internetowych, energetyki, edukacji czy badań i rozwoju,
a druga to wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji rynkowej.
O środki w ramach EFIS ubiegać mogą się podmioty sektora publicznego, małe i średnie
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej nić 250 pracowników), spółki o średniej
kapitalizacji (przedsiębiorstwa zatrudniające między 250 a 3000 pracowników), krajowe banki
i instytucje prorozwojowe oraz fundusze kapitałowe i dłużne.
Największa część środków, którymi dysponuje EFIS przeznaczona zostanie na wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw oraz firm o średniej kapitalizacji rynkowej (34%), pozostałe sektory
gospodarki, które skorzystać mogą z tego finasowania to: energia (27%), transport (16%), środowisko
(9%), infrastruktura.

* Źródło: europa.eu
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Zadanie nr 1

Plan Inwestycyjny dla Europy *
Plan inwestycyjny dla Europy doprowadzić ma do ……………………………………., ……………………………………………. oraz
……………………………………………………………… w Unii Europejskiej. Plan Inwestycyjny dla Europy składa się z 3 części:
utworzenie Europejskiego …………………………………………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………..…………….…………….. oraz ………………………………………………………………………… .
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Jest to fundusz, który powstał w ramach
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i ma postać specjalnego ………………………………… . Wykorzystuje środki
publiczne, by przyciągać fundusze ……………………………………., oraz daje ochronę kredytową funduszom
udostępnianym przez EIB oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. EFIS ma m. in. przejąć część ryzyka
ponoszonego przez EBI. Dzięki temu bank ten będzie mógł inwestować w ……………………………….. projekty. Z kolei
udział EBI ma do takich projektów przyciągnąć inwestorów prywatnych. Ma on służyć inwestycjom w różnych
sektorach, takich jak infrastruktura, ………………..………………, badania naukowe, innowacje, sieci szerokopasmowe
i edukacja. Ma też wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa (głównie za pośrednictwem Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego).
Podstawą funduszu jest gwarancja z budżetu UE w wysokości 16 mld EUR oraz 5 mld EUR z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Komisja Europejska szacuje, że fundusz – 21 mld EUR – przyciągnie środki o wartości 15krotnie przekraczające jego własne zasoby i tym samym ……………………………………. sięgające łącznie 315 mld EUR.
Innymi słowy 1 EUR ze środków publicznych funduszu powinno przyciągnąć 12 EUR od inwestorów prywatnych
i 3 EUR od EBI. Przelicznik ten będzie oczywiście różny dla poszczególnych projektów.
Inwestycje w gospodarce realnej. Aby dopasować inwestycje do potrzeb gospodarki realnej powstał europejski
portal projektów inwestycyjnych, a także Europejskie Centrum ………………………………………………. . Mają one
ułatwić napływ środków inwestycyjnych do gospodarki realnej. Centrum zapewnia pomoc techniczną i wsparcie
techniczne, udziela informacji o finansowaniu inwestycji. Łączy bieżące programy pomocy technicznej EBI oraz
świadczy dodatkowe usługi doradcze w sytuacjach, których programy te nie obejmują. Z kolei portal projektów
inwestycyjnych będzie dla potencjalnych inwestorów źródłem informacji o poszczególnych projektach
i możliwościach inwestycyjnych, stanowić będzie platformę ………………..………….. dla inwestorów z całego świata.
Poprawa otoczenia inwestycyjnego. Aby inwestycje mogły wzrosnąć, stworzone zostaną lepsze warunki
biznesowe, a przedsiębiorstwa (zwłaszcza średnie i małe) otrzymają łatwiejszy dostęp do
………………………………………. . Zniknąć mają bariery inwestycyjne. Powstaną natomiast prostsze, lepsze i bardziej
przewidywalne uregulowania w UE, zwłaszcza w sektorach infrastrukturalnych, w których inwestycje wymagają
lat, a nawet dziesięcioleci. Aby poprawić warunki finansowania w UE, plan zakłada utworzenie
…………………………………………………………., która ma ograniczyć rozdrobnienie rynków finansowych i zwiększyć
dopływ kapitału do przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych.

Funduszu na rzecz
Inwestycji
Strategicznych

długofalowego
wzrostu
gospodarczego
ryzykowniejsze

pobudzenia
inwestycji

prywatne
Doradztwa
Inwestycyjnego

energetyka
wygeneruje
inwestycje

podniesienia
konkurencyjności
rachunku

poprawa otoczenia
inwestycyjnego
współpracy
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zasilenie
inwestycjami
gospodarki realnej

unii rynków
kapitałowych
finansowania
* Źródło: www.consilium.europa.eu
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Zadanie nr 2

Dopasuj sektor

Sektor:

Projekt:

a) Produkcja nabiału w Polsce
1. Transport
b) Projekt transmisji gazu
c) Projekt wysokiej prędkości mobilnego Internetu
2. Rolnictwo
d) Program modernizacji „Arvedi”, produkcja stali
e) Turbiny wiatrowe w Niemczech
3. Energia
f) Zielona wysyłka w Hiszpanii
4. Środowisko i efektywne
pozyskiwanie zasobów

g) Systemy wody użytkowej we Włoszech
h) Modernizacja lotniska na Litwie
i) Mieszkania socjalne we Francji

5. Infrastruktura cyfrowa
j) Wyposażenie szpitala w Austrii
6. Infrastruktura
społeczna

7. Badania, rozwój
i innowacje

k) Projekt elektrociepłowni w Niemczech
l) Creta Farms – innowacyjna działalność rolno-spożywcza
m) Zakład recyklingu we Francji
n) Przyśpieszone łącza szerokopasmowe
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Zadanie nr 3

Administracja publiczna
i otoczenie biznesu

Rynek pracy
oraz edukacja

Bariery inwestycyjne
Sektor finansowy
oraz podatki

Badania, rozwój
i innowacje

W szare kratki wpisz odpowiednie
numery przypisane do poszczególnych
przeszkód utrudniających inwestycje,
które znajdziesz na następnych
stronach.

Regulacje
sektorowe
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- podaż umiejętności nie jest wystarczająco dopasowana do obecnego i przyszłego popytu na rynku pracy;

- brak kapitału ludzkiego z adekwatnymi umiejętnościami (zwłaszcza w zakresie badań prowadzonych przez biznes) w tym z zakresu umiejętności miękkich i wiedzy
specjalistycznej na temat własności intelektualnej i komercjalizacji;

- wysoka liczba godzin spędzanych przez firmy na przygotowywaniu, zgłaszaniu i płaceniu podatków;

- planowanie przestrzenne nie jest w pełni zintegrowane z polityką inwestycyjną, która wpływa na procesy inwestycyjne w wielu sektorach m.in. w zakresie czasu i
kosztów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do rejestracji nieruchomości;

- uzyskanie pozwolenia na budowę jest uciążliwe (długotrwałe i kosztowne). Ponadto rejestry na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym nie są ze sobą
zintegrowane (dot. rejestru nieruchomości oraz baz danych urzędów skarbowych);
- długi całkowity czas potrzebny do założenia firmy;

- długa i kosztowna procedura egzekwowania umów handlowych (duża liczba spraw w toku, niska stopa przejrzystości działania sądów pierwszej instancji
rozstrzygających sprawy handlowe);

- brak zdolności administracyjnych (głównie wiedzy eksperckiej z zakresu procesów przetargowych i / lub realizacji kompleksowych projektów IT) oraz słabego
wyniku koordynacji strategiczne i operacyjne w opóźnień w przygotowaniu i znaczących zmian w zakresie i terminie projektów;

- słaba koordynacja strategiczna i operacyjna prowadzi do opóźnień w przygotowywaniu projektów oraz znaczących zmian co do ich zakresów i terminów;

- kształcenie zawodowe, programy szkoleniowe i kształcenie ustawiczne nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb rynku;

- zmiana systemu wsparcia dla projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (zielone certyfikaty), wprowadzenie nowego systemu aukcji ora systemu
wsparcia dla kogeneracji (procesu technologicznego polegającego na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni) może
wywołać niepewność inwestycyjną;
- nadmierna i niespójna regulacja;

- procedury mające na celu nabycie gruntów pod inwestycje w sieć energetyczna (gazociągi, sieci elektryczne) są długotrwałe i kosztowne;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Przeszkody utrudniające inwestycje w Polsce:
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- zachęty podatkowe dla sektora badawczo-rozwojowego dotyczą niewielkiej liczby beneficjentów przy dużych kosztach jednostkowych. Ulga technologiczna jest
ukierunkowana na wspieranie zakupu nowych technologii, a nie na ich rozwój w firmie. Kryteria kwalifikujące do skorzystania z ulgi podatkowej dla centrów
badawczo-rozwojowych są uważane za zbyt restrykcyjne;

- postępowanie sądowe są długotrwałe, zwłaszcza w sprawach pracowniczych;

- tzw. inwestycje venture capital (inwestycje podwyższonego ryzyka) w niepubliczne przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju mogą być niewystarczające,
często z powodu nieodpowiedniego prawodawstwa dotyczącego narzędzi kluczowych dla inwestorów, czyli np. obligacji zamiennych i crowdfundingu (konieczność
korzystania z biura notarialnego podczas sprzedaży akcji);

- częste zmiany i brak jasności w zakresie prawa podatkowego, co utrudnia inwestycje;

- infrastruktura kolejowa jest niedoinwestowane wskutek przeszkód administracyjnych i regulacyjnych, ponadto obserwować można słaby dostęp do finansowania;

- proces kształtowania się partnerstw publiczno-prywatnych jest skomplikowany i długi, instytucje finansowe są w niego zbyt późno angażowane;

- występują uciążliwe procedury administracyjne i brak efektywnego środowiska administracyjnego. Braki w zakresie planowania i zarządzania dużymi projektami
infrastrukturalnymi powodują zatory podczas realizacji inwestycji i problemy z płatnościami;

- słaba koordynacja i niewystarczający monitoring inwestycji w sektorze drogowym odbija się w jego niestabilności i wielu bankructwach, co z kolei przyczynia się do
niedorozwoju sieci dróg;

- stosunkowo wysoki procent zamówień udzielanych na podstawie tylko jednej oferty;

- prawo zamówień publicznych jest postrzegane jako skomplikowane i podlega częstym zmianom;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego często się zmieniają i często są niezgodne z regionalnymi dokumentami planowania przestrzennego;

- brak wsparcia jakościowego dla badań i rozwoju. Nieefektywna współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami (częściowo ze względu na brak zaufania
pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami, a także ze względu na fakt, że jednostki naukowo-badawcze tradycyjnie polegają na
finansowaniu publicznym i nie zależą od finansowania prywatnego);

- istnieją znaczne różnice w terminach realizacji istotnych dla firm procedur administracyjnych podejmowanych przez władze publiczne na szczeblu lokalnym
(pozwolenia na budowę, rejestracja własności, egzekwowania umów);

- administracja postrzegana jest jako niskiej jakości i nieefektywna. Złożoność procedur może zniechęcić inwestorów;
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej sieci
informacyjnej, zarządzanej przez Komisję Europejską. W skład sieci wchodzi ponad 500 instytucji,
które prowadząc Punkty Informacji Europejskiej, zobowiązały się do przybliżania tematyki Unii
Europejskiej jej obywatelom. Dzięki podejmowanym przez nie działaniom każdy może dowiedzieć się,
jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów
członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, które daje zjednoczona
Europa.
Punkty organizują i włączają się w rozmaite wydarzenia związane z Unią Europejską. Propagują
aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno poprzez własne działania, jak
i wspieranie wszelkich inicjatyw, które powoływane są do życia w europejskim kontekście. Ponadto
umożliwiają one wymianę poglądów pomiędzy Brukselą a każdym z nas – ich zadaniem jest bowiem
przekazywanie opinii o Unii Europejskiej osobom, które decydują o jej funkcjonowaniu. Punkty
Informacji Europejskiej Europe Direct stanowią łącznik pomiędzy Unią Europejską, jej instytucjami,
założeniami i działaniami a obywatelami zjednoczonej Europy. Punkty to pierwsza linia kontaktu,
pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich w unijną
dyskusję. Tak, aby stawała się ona nam coraz bliższa.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz
Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, a swoimi działaniami
obejmuje całe województwo śląskie. Konsultanci Punktu odpowiadają na pytania dotyczące szeroko
rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podejmują działania, których
celem jest dotarcie z wiedzą o zjednoczonej Europie do jak najszerszego grona odbiorców.
Prowadzone są lekcje europejskie we wszystkich typach szkół, a także wykłady, warsztaty, seminaria,
debaty i konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Przedstawicieli Punktu można spotkać
podczas organizowanych stoisk informacyjnych, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń. Ponadto
biorą oni udział w audycjach radiowych, piszą artykuły i wydają publikacje.
Wszystkie osoby zainteresowane szerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do
współpracy.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. 32 702 11 64 / fax 32 209 17 01
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI
I ROZWOJU SAMORZĄDNOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY
VIRIBUS UNITIS

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji oraz
rozwój samorządności wśród młodzieży.

Fundacja prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, funkcjonujący w ramach
ogólnoeuropejskiej sieci zarządzanej przez Komisję Europejską., którego celem nadrzędnym jest
przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Konsultanci Punktu organizują i prowadzą
wykłady otwarte, lekcje i warsztaty, szkolenia, a także stoiska informacyjno-promocyjne podczas
imprez masowych. W siedzibie Punktu można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska komputerowego,
broszur i materiałów informacyjnych oraz czytelni.

Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których
prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu minionych lat zdobyły uznanie tysięcy
uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych,
policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.

Ponadto Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy
Europejskich, między innymi z zakresu integracji europejskiej, edukacji, ekologii oraz
przedsiębiorczości.

Zapraszamy do współpracy!

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax +48 32 209 17 01, kom. +48 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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