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Wprowadzenie 
 

 

  

Gospodarka światowa doświadczyła w latach 2008 - 2009 najgłębszego kryzysu 

gospodarczego od lat 30 - XX wieku. Dla wielu teoretyków ekonomii, praktyków 

gospodarczych, przedsiębiorstw kryzys okazał się być zjawiskiem zaskakującym, które 

pojawiło się obok a nawet wbrew obowiązującego nurtu ekonomii. Kryzys rozpoczął się w 

USA na rynku kredytowym (credit crunch), którego źródłem były wcześniejsze nadmierne 

inwestycje na rynku nieruchomości. Początkowo jednosektorowy kryzys rozprzestrzenił się w 

niespotykanym dotąd tempie na niemal całą gospodarkę USA i następnie gospodarkę 

światową, dotknął dotkliwie tzw. wschodzące rynki i niemal wszystkie kraje członkowskie 

UE.  Z jednej strony postępująca globalizacja i integracja regionalna ułatwiła przenoszenie się 

kryzysu między partnerami z kraju do kraju, regionu do regionu, z sektora do sektora,  z 

drugiej jednak strony ścisłe powiązania gospodarcze między partnerami pokazały wyraźnie 

wzajemne zależności nie tylko w fazie rozwoju gospodarczego, ale również w okresie 

załamania kryzysowego. Uwidoczniły też, iż obecnie  nie można efektywnie zwalczać 

kryzysu bez koordynacji polityki gospodarczej na szczeblu międzynarodowym.  

 Należy jednak zaznaczyć, iż chociaż kryzys dotknął najbardziej dotkliwie sektor 

finansowy, to jednym z negatywnych efektów kryzysu z lat 2008 - 2009 jest osłabienie 

procesów globalizacji i regionalnej integracji w wymiarze realnym. W efekcie załamania się 

popytu zmniejszyła się bowiem dynamika międzynarodowych obrotów handlowych, zmalał  

przepływ usług, zwłaszcza finansowych, dramatycznie spadły zagraniczne inwestycje, 

obniżyła się migracja pracowników. Celem obrony krajowych rynków zbytu wzrosły 

tendencje protekcjonistyczne oraz pomoc państwowa. Rosnące deficyty publiczne oraz dług 

publiczny obciążyły do niespotykanych dotąd rozmiarów budżety narodowe. Chociaż 

poprawiły one sytuacje gospodarczą w krótkim okresie, to jednak mogą okazać się  istotną 

barierą wzrostu w okresie długim. Mówi się nawet o możliwości tzw. drugiego dna, czyli 

pojawienia się nowego kryzysu związanego z zaprzestaniem pomocy państwowej lub też 

długotrwałego spowolnienia rozwoju wielu krajów. Kryzys dotknął szczególnie dotkliwie 

tzw. wschodzące rynki i nowe kraje członkowskie UE, i najgorszą konsekwencją kryzysu i 
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spowolnienia gospodarczego może być osłabienie tendencji do spójności UE i pogłębienie 

dysproporcji gospodarczych. Dla kilku nowych krajów członkowskich negatywne efekty 

kryzysu oddalają perspektywę przystąpienia do strefy euro. W warunkach sztywnych 

kryteriów konwergencji i niezrównoważonych finansów publicznych staje się dla nich 

niemożliwe osiągnięcie 3% poziomu deficytu budżetowego i  nie przekroczenia bariery 60% 

długu publicznego w stosunku do PKB. Chociaż gospodarka światowa powoli wychodzi  z 

kryzysu finansowego, to obecnie boryka się dalej z jego negatywnymi konsekwencjami w 

postaci niskiego wzrostu gospodarczego, podwyższonego bezrobocia, nierównowagą w 

finansach publicznych. 

Celem niniejszej publikacji jest analiza przebiegu kryzysu gospodarczego w 

poszczególnych krajach i sektorach gospodarczych, która ma posłużyć lepszemu zrozumieniu 

jego mechanizmu oraz wzajemnych zależności pomiędzy globalizacją, integracją europejską a 

kryzysami gospodarczymi. Publikacja ma dać nie tylko diagnozę obecnego kryzysu, ale 

również być pomocną dla skonstruowania optymalnej polityki służącej trwałemu wzrostowi 

gospodarczemu pozwalającej na uniknięcie w przyszłości tego rodzaju załamań.  

Niniejsze opracowanie jest zbiorem 42 referatów wygłoszonych w trakcie 

międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego w dniach 23-24 kwietnia 2010 r. Warto dodać, iż referaty na 

konferencji wygłosili nie tylko profesorowie ekonomii z różnych krajów europejskich, ale 

również praktycy gospodarczy. Partnerami konferencji byli Komisja Europejska DG ECFIN 

oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział we Wrocławiu.  

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświecony jest analizie 

kryzysu finansowego i gospodarczego z punktu widzenia teorii ekonomi i jego przebiegu  w 

gospodarce globalnej. Drugi rozdział poświęcony został funkcjonowaniu strefy euro i UE w 

warunkach kryzysu gospodarczego, trzeci rozdział analizuje wpływ kryzysu na gospodarki 

narodowe krajów UE jak również krajów trzecich, natomiast  rozdział czwarty bada przebieg 

kryzysu finansowego i gospodarczego w poszczególnych sektorach gospodarczych. 

 

 

   Jarosław Kundera 
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