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SKUTKI GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO
DLA HUTNICTWA ¯ELAZA I STALI
W artykule przedstawiono ró¿ne podejœcia do zagadnienia kryzysu, wzrostu i fluktuacji wystêpuj¹cych w systemie gospodarczym. Na tym tle opisano Ÿród³a obecnego kryzysu w skali gospodarki globalnej i lokalnej. Nastêpnie
przeanalizowano podstawowe dane dotycz¹ce polskiego hutnictwa ¿elaza i stali.
Dzia³anie mechanizmów rz¹dz¹cych wzrostem gospodarczym i cyklem koniunkturalnym pokazano na przyk³adzie klasycznego modelu Samuelsona-Hicksa. Modele takie stosowane s¹ do opisu gospodarek bêd¹cych na ni¿szym poziomie rozwoju, ni¿ rozwiniête gospodarki rynkowe. W ich przypadku stosowane s¹ modele wzrostu endogenicznego. Z nurtu tego wywodzi siê pojêcie zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego, czyli oficjalnie przyjêtej
strategii rozwoju Unii Europejskiej oraz œwiatowego hutnictwa. Teoria ta rozwijana jest miêdzy innymi w kierunku uwzglêdnienia zjawiska twórczej destrukcji, opisanego po raz pierwszy przez J.A. Schumpetera. Nie rozdziela³
on zjawisk cyklu koniunkturalnego i wzrostu twierdz¹c, ¿e dziêki fazie kryzysu produktywnoœæ gospodarki wzrasta. Dzieje siê tak, poniewa¿ niszczeniu ulegaj¹ wtedy struktury mniej efektywne, a na ich miejsce powstaj¹ struktury bardziej efektywne. Postêp organizacyjno-techniczny jest zatem g³ównym Ÿród³em trwa³ego wzrostu gospodarczego.
Koncepcja wzrostu endogenicznego oraz transformacja gospodarki polskiej w kierunku gospodarki opartej na
wiedzy, s¹ obecnie podstawami do budowy modeli ekonometrycznych wykorzystywanych przez rz¹d polski do symulacji polityki gospodarczej. Oprócz tego uwzglêdniane s¹ czynniki ekologiczne, które równie¿ mog¹ byæ przyczyn¹ kryzysów gospodarczych.
S³owa kluczowe: wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny, kryzys, modele wzrostu endogenicznego, J.A. Schumpeter

GLOBAL ECONOMIC CRISIS EFFECTS ON THE STEELMAKING
INDUSTRY
This article presents various approaches to the issue of crisis, growth and fluctuations occurring in the economic
system. Against this background, the sources of the present crisis on a global and local economy scale were described.
Then the basic data concerning the Polish steelmaking industry were analysed.
The operation of mechanisms governing the economic growth and business cycle was shown by an example of the
classic Samuelson-Hicks model. These models are used for describing the economies on lower level of development
than the developed market economies are. In case of the latter the endogenous growth models are used. The notion of
sustainable economic growth, i.e. the officially adopted strategy for development of the European Union and the
world steelmaking industry, derives from this current. This theory is being developed, among other things, towards
considering the effect of creative destruction, for the first time described by J.A. Schumpeter. He did not separate the
business cycle and the economic growth, as he maintained that the crisis phase resulted in increase of economy productivity. It happens like that because less effective structures are destroyed then and the more effective ones appear
in their place. Thus, the organisational and technical progress is the main source of permanent economic growth.
The concept of endogenous growth and transformation of the Polish economy towards the knowledge-based one are
at present the basis for building the econometric models used by the Polish government for simulation of the economic policy. In addition, the ecological factors that may also be the reason for economic crises are taken into consideration.
Key words: economic growth, business cycle, crisis, endogenous growth models, Schumpeter J.A.

1. WSTÊP
„Rynki finansowe powinny byæ œrodkiem do celu, czyli
dobrze alokowaæ kapita³ i zarz¹dzaæ ryzykiem, aby gospodarka realna by³a bogatsza i stabilniejsza. Tymczasem rynki finansowe nie zarz¹dza³y ryzykiem lecz je
stwarza³y.”
J.E. Stiglitz
Dziennik, 22 listopada 2008

Od wielu ju¿ lat obserwowane jest oddalanie siê sfery finansowej od sfery realnej gospodarki. Znamienny jest
fakt, ¿e nawet w przypadku tradycyjnych firm przemys³owych dochody z operacji czysto finansowych przekracza³y dochody z dzia³alnoœci podstawowej (przyk³adem mo¿e byæ Porsche, które ujawni³o zyski z handlu
opcjami Volkswagena). W latach 1952–2000 PKB Stanów
Zjednoczonych wzrós³ 23 razy podczas gdy obroty na rynkach finansowych prawie 1000-krotnie. Najbardziej dyna-
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micznie ros³y obroty instrumentami pochodnymi oraz walutami. Zmiany takie by³y charakterystyczne dla wszystkich rozwiniêtych gospodarek rynkowych. Od lat 1980
baz¹ dla instrumentów pochodnych mog³y byæ indeksy
gie³dowe, ceny innych instrumentów finansowych, towarów itd. czyli transakcje te zaczê³y byæ czyst¹ (abstrakcyjn¹) gr¹ hazardow¹ na ogromn¹ skalê. W zwi¹zku z tym
wielkoœæ zgromadzonego kapita³u finansowego sta³a siê
niewspó³miernie du¿a w stosunku do potrzeb realnej sfery
gospodarki. Obecny kryzys ma wiêc charakter strukturalny i wynika z wewnêtrznych mechanizmów gospodarki
wolnorynkowej. Paradoksalnie, jest potwierdzeniem
sprawnoœci jej dzia³ania. Je¿eli zatem nie nast¹pi¹ zmiany
w strukturze, kryzysy takie jak obecny bêd¹ siê powtarza³y.
Realna i finansowa sfera gospodarki powinny rozwijaæ
siê równomiernie. Istnienie tak ogromnego rynku finansowego, który umo¿liwia szybkie pomna¿anie kapita³u bez
inwestowania go w klasyczne œrodki produkcji (maj¹tek,
ziemia, praca) stawia pod znakiem zapytania postulat obni¿ania podatków dla najzamo¿niejszych. W za³o¿eniu ma
to sprzyjaæ lepszej alokacji w kierunku inwestycji zwiêkszaj¹cych wydajnoœæ pracy. W rzeczywistoœci powoduje
szybkie bogacenie siê w¹skiej grupy w³aœcicieli kapita³u,
do której nale¿¹ miêdzy innymi wysoko op³acani mened¿erowie ponadnarodowych korporacji. Zmiany strukturalne
musz¹ w zwi¹zku z tym przede wszystkim uwzglêdniaæ pewien stopieñ regulacji na rynkach finansowych oraz zmiany w systemach podatkowych.
Sektor hutnictwa ¿elaza i stali, silnie uzale¿niony od innych ga³êzi gospodarki, przede wszystkim budownictwa
i przemys³u samochodowego, równie¿ wszed³ w fazê kryzysu. Dziêki przeprowadzonej w Polsce restrukturyzacji
rentownoœæ przedsiêbiorstw powinna zostaæ utrzymana.
Dla przemys³u tak bardzo kapita³och³onnego, zadanie to
jest szczególnie trudne w okresach s³abn¹cego popytu.
W wypadku znacznego spadku sprzeda¿y, która nie wystarczy na pokrycie kosztów sta³ych, mo¿na spodziewaæ
siê dalszych redukcji zatrudnienia, a w nastêpnej kolejnoœci upad³oœci mniej elastycznych przedsiêbiorstw.

2. KRYZYS, FLUKTUACJE I WZROST
GOSPODARCZY
S³owo kryzys (krisis) pochodzi z jêzyka greckiego i pierwotnie oznacza³o:
– moment prze³omowy,
– punkt zwrotny,
– okres prze³omu,
ale równie¿:
– odsiew,
– wybór,
– rozstrzygniêcie.
Zgodnie ze s³ownikiem jêzyka polskiego PWN kryzys to:
„Powa¿niejsze za³amanie procesu wzrostu gospodarczego, powa¿ne naruszenie stanu równowagi gospodarczej i regres w rozwoju ekonomicznym kraju.”
Cech¹ charakterystyczn¹ wspó³czesnej gospodarki jest
to, ¿e kryzysy maj¹ charakter miêdzynarodowy. Obserwowane jest tzw. „zara¿anie siê” kryzysami (contagion), dotyczy to szczególnie rynków finansowych. Najwa¿niejsze
za³amania gospodarcze jakie mia³y miejsce w ci¹gu ostatnich 100 lat to:
– Wielki Kryzys w latach trzydziestych XX wieku,
– Dwa wstrz¹sy naftowe w 1974 i 1979 roku,
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– Kryzys zad³u¿enia lat osiemdziesi¹tych XX wieku,
– Kryzys w roku 1991 rozpoczêty od wojny w Zatoce Perskiej,
– Kryzys rozpoczêty w roku 2001 od ataku terrorystycznego na WTC.
Kryzysem okreœla siê jedn¹ z faz cyklu koniunkturalnego. Cyklicznoœæ gospodarki wolnorynkowej zosta³a odkryta w XIX wieku przez C. Juglara [1]. Do najwa¿niejszych
teorii cyklu koniunkturalnego (wywodz¹cych siê z klasycznej ekonomii równowagi) nale¿¹ [2]:
– teorie pieniê¿ne,
– model mno¿nika i akceleratora,
– teorie polityczne,
– teorie cyklu równowagi,
– teoria realnego cyklu koniunkturalnego,
– teoria wstrz¹sów poda¿owych.
Od wielu lat w literaturze z dziedziny ekonomii wystêpuj¹ dwa rodzaje podejœæ do analizy rozwoju gospodarki.
Z jednej strony teoretycy cyklu koniunkturalnego koncentruj¹ siê na analizie danych pozbawionych trendu, traktuj¹c go jako zjawisko zewnêtrzne w stosunku do cyklu.
Z drugiej strony teoretycy wzrostu gospodarczego koncentruj¹ siê na d³ugoterminowej, deterministycznej œcie¿ce
wzrostu. W latach 1980, w zwi¹zku z pojawieniem siê teorii
realnego cyklu koniunkturalnego, gdzie za g³ówn¹ przyczynê fluktuacji uznawane s¹ wstrz¹sy zwi¹zane ze zmianami w produktywnoœci, zakwestionowano tradycyjny podzia³ na teoriê cyklu i wzrostu gospodarczego oraz zasugerowano powrót do koncepcji J.A. Schumpetera, który nie
rozdziela³ tych dwóch zjawisk [3]. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e przyczyny kryzysów gospodarczych mog¹ znajdowaæ siê zarówno po stronie realnej (popyt, poda¿) jak i finansowej gospodarki.
W przypadku gospodarki polskiej, cierpi¹cej na niedobór zasobów kapita³u, istotnym celem sta³o siê przyci¹gniêcie inwestorów zagranicznych. Poszukuj¹ oni
miejsc, gwarantuj¹cych bezpieczne i wysokie stopy zwrotu z zaanga¿owanego kapita³u. Celem polityki gospodarczej sta³o siê wiêc stworzenie dogodnych warunków do inwestowania, czyli przede wszystkim utrzymywanie niskiej
stopy inflacji. Do g³osu doszli zwolennicy dominuj¹cego
w latach 1970 paradygmatu wypracowanego przez
M. Friedmana, zwanego monetaryzmem. W latach 1950
przeanalizowa³ on 18 cykli koniunkturalnych w USA, jakie
wyst¹pi³y po roku 1870 i doszed³ do wniosku, ¿e przyczyn¹
wiêkszych recesji gospodarczych s¹ zmiany w poda¿y pieni¹dza, które wp³ywaj¹ na zmiany w poziomie cen, natomiast sama gospodarka jest ze swej natury stabilna. Obrazuje to podstawowa zale¿noœæ z której wychodzi to podejœcie:
MV = PT
gdzie:
M
P
V
T

–
–
–
–

zasób (poda¿) pieni¹dza,
przeciêtny poziom cen w danym okresie,
liczba obrotów M w danym okresie,
wielkoœæ obrotu w handlu w danym okresie.

W zwi¹zku z tym, zmiany w iloœci (poda¿y) pieni¹dza
i wielkoœci kredytu s¹ g³ównym Ÿród³em wahañ ³¹cznego
(zagregowanego) popytu w krótkim okresie. Celem polityki gospodarczej powinno byæ zatem zapewnienie stabilnoœci cen oraz regulowanie dostêpnoœci do kredytu poprzez
odpowiedni¹ politykê stóp monetarn¹.
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Przekonanie o dominuj¹cym wp³ywie czynników pieniê¿nych na fluktuacje gospodarcze zosta³o z³agodzone
w ostatnich latach.
Drugi dominuj¹cy w makroekonomii nurt zapocz¹tkowany zosta³ przez jej twórcê J.M. Keynesa [4], który k³ad³
wiêkszy nacisk na realn¹ sferê gospodarki. Rewolucyjne
by³o jego stwierdzenie, ¿e odpowiadaj¹cy równowadze poziom dochodu narodowego, zrównuj¹cy oszczêdnoœci z inwestycjami, niekoniecznie jest to¿samy z poziomem, który
zapewnia pe³ne zatrudnienie. Czyli proces konkurencji nie
sprowadza gospodarki do stabilnego stanu pe³nego zatrudnienia.
Nowa szko³a keynesowska wychodzi z za³o¿enia, ¿e rynki nie s¹ doskonale konkurencyjne i wystêpuj¹ na nich nominalne sztywnoœci cen i p³ac. Elastycznoœæ tych mierników w klasycznych za³o¿eniach przywraca równowagê
w systemie gospodarczym, zaburzon¹ przedtem przez
czynniki zewnêtrzne. Zgodnie z nowym podejœciem Ÿród³em zaburzeñ w gospodarce mo¿e byæ zarówno strona popytowa jak i poda¿owa, a ich przyczyny le¿¹ wewn¹trz samego systemu [5]. Polityka ³agodzenia cyklu koniunkturalnego polega w tym przypadku na pobudzaniu zagregowanego popytu, równie¿ przy wykorzystaniu narzêdzi polityki pieniê¿nej. Dziêki temu wzrost PKB ulega stabilizacji, a wiêksza elastycznoœæ na rynku pracy osi¹gana jest
przez os³abienie pozycji pracowników.
Zarówno w przypadku monetaryzmu jak i nowego keynesizmu kluczowym problemem jest moment interwencji
na rynku finansowym. Zmiany stóp procentowych w nieodpowiednim momencie same mog¹ byæ przyczyn¹ pog³êbienia kryzysu, zamiast prowadziæ do jego ³agodzenia.
Z krytycznej analizy keynsistowskich modeli wzrostu
typu Harroda, Domara czy Kaldora rozwin¹³ siê neoklasyczny nurt, w którym do analizy wzrostu gospodarczego
wykorzystywane s¹ funkcje produkcji o malej¹cych produkcyjnoœciach krañcowych czynników produkcji, ograniczonej ich substytucyjnoœci i sta³ych efektach skali. Poniewa¿ akumulacja kapita³u nie jest w stanie wyt³umaczyæ
w du¿ej mierze ani d³ugookresowego wzrostu gospodarczego, ani miêdzynarodowych rozpiêtoœci w dochodzie
narodowym, pozostaje jedynie zmienna opisuj¹ca wydajnoœæ pracy (lub ogólniej – ³¹czna produktywnoœæ czynników produkcji – TFP). Istotne jest zatem poszukiwanie
Ÿróde³ wzrostu tej wydajnoœci, inaczej Ÿróde³ postêpu organizacyjno-technicznego.
Analiza neoklasycznej funkcji produkcji mo¿e daæ lepsze wyjaœnienie procesów d³ugookresowego wzrostu gospodarczego, ni¿ analiza d³ugookresowych dopasowañ popytowej i poda¿owej strony gospodarki. Je¿eli spe³nione
s¹ przyjmowane w tej teorii za³o¿enia, gospodarki d¹¿¹
w kierunku œcie¿ki wzrostu równomiernego (zrównowa¿onego). Teoria ta rozwinê³a siê w koncepcjê endogenicznego wzrostu gospodarczego czyli takiego, który jest podtrzymywany przez czynniki produkcji dotychczas zak³adane jako egzogeniczne (oddzia³uj¹ce na system z zewn¹trz, wytr¹caj¹ce system z równowagi). Dziêki nim mo¿liwe jest podniesienie stopy wzrostu gospodarczego na
skutek dzia³ania postêpu technicznego, ale wymaga to stosunkowo wysokich preferencji co do konsumpcji przysz³ej
kosztem obecnej oraz identyfikacji inwestycji w wiedzê
naukowo-techniczn¹ i kapita³ ludzki, które przynosz¹ bardzo wysok¹ stopê zwrotu. Inwestycje takie powoduj¹ ³agodzenie wahañ koniunkturalnych, a gospodarki rozwijaj¹ce
siê w ten sposób lepiej reaguj¹ na zmiany w okresie kryzysu [6].
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W latach 1970 na skutek dzia³añ OPEC oraz prognoz
Klubu Rzymskiego do neoklasycznej teorii wzrostu
w³¹czono zagadnienia zwi¹zane ze zu¿yciem energii, surowcami naturalnymi i zanieczyszczeniem œrodowiska.
W latach 1990 to samo uczyniono w dziedzinie wzrostu endogenicznego. Koncepcja ta znana jest jako wzrost zrównowa¿ony, podtrzymywany przez czynniki zwi¹zane z postêpem organizacyjno-technicznym (sustainable development) i zosta³a przyjêta jako strategia rozwoju Unii
Europejskiej oraz œwiatowego przemys³u stalowego.
Rozpatrywany powy¿ej problem mo¿na zapisaæ w postaci uogólnionej funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa
(w czasie ci¹g³ym) [7]:
Y (t) = [(1 - aK ) K (t)]a [ A(t)(1 - aL ) L(t)]1 - a ,

0 <a <1

A& (t) = B[aK K (t)]b[aL L(t)]g A(t)q, B > 0, b > 0, g > 0
gdzie:
Y
L
K
A
B

– produkcja,
– si³a robocza,
– kapita³,
– technologia, zasób wiedzy,
– parametr przesuniêcia.

Czêœæ si³y roboczej (aL) jest zatrudniona w sektorze
B+R, a reszta w sektorze produkcji dóbr. Podobnie czêœæ
kapita³u (aK) jest u¿ytkowana w sektorze B+R.
Rozwiniêciem takiego modelu jest model wzrostu poprzez twórcz¹ destrukcjê, czyli wychodz¹cy z teorii J.A.
Schumpetera [8]. Podejœcie to unifikuje rozpatrywane dotychczas osobno modele wzrostu i modele cyklu koniunkturalnego. Zgodnie z nim, faza kryzysu mo¿e mieæ pozytywny wp³yw na produktywnoœæ, poniewa¿ w okresie tym
niszczone s¹ struktury ma³o efektywne, a na ich miejsce
powstaj¹ struktury bardziej efektywne. Recesja zwiêksza
prawdopodobieñstwo bankructwa przedsiêbiorstw (w najlepszym przypadku trudnoœci finansowe), które w porê nie
przeprowadz¹ procesu restrukturyzacji (reorganizacji).
Opisane teorie wykorzystywane s¹ obecnie do budowy modeli makroekonometrycznych, wykorzystywanych przez instytucje rz¹dowe do prognozowania i symulacji rozwoju
gospodarki polskiej. Oprócz transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, uwzglêdniane s¹ tam
tak¿e czynniki ekologiczne, które równie¿ maj¹ istotny
wp³yw na rozwój gospodarczy i mog¹ byæ przyczynami
kryzysów. Obecny kryzys gospodarczy zwraca jednak
uwagê na powi¹zanie systemu finansowego ze sfer¹ realn¹ gospodarki. W makromodelu gospodarki polskiej relacje takie uwzglêdnione s¹ miêdzy innymi w postaci mno¿nika fiskalnego (system podatkowy i bud¿et pañstwa)
oraz poprzez relacje pomiêdzy p³acami i cenami w postaci
tzw. spirali inflacyjnej [9]. Oznacza to, ¿e pomiêdzy sfer¹
realn¹ i finansow¹ mo¿na zidentyfikowaæ sprzê¿enia
zwrotne, a zatem wp³ywaj¹ one na siebie nawzajem, a zdarzenia nastêpuj¹ce pomiêdzy nimi s¹ wzmacniane.

3. PRZYK£AD KLASYCZNEGO MODELU
CYKLU KONIUNKTURALNEGO
Opisane powy¿ej szko³y ekonomiczne maj¹ swoje Ÿród³o
w ekonomii matematycznej, na gruncie której w po³owie
XX w. wypracowano podstawowe, deterministyczne modele cyklu koniunkturalnego oparte na za³o¿eniach ekonomii
neoklasycznej. W ich przypadku najczêœciej przyjmowane
jest, ¿e:
– system gospodarczy jest gospodark¹ zamkniêt¹,
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– bud¿et pañstwa jest zrównowa¿ony,
– wystêpuj¹ rezerwy czynników produkcji umo¿liwiaj¹ce
zmiany poziomu produkcji,
– maj¹tek nie ulega renowacji,
– wspó³czynnik kapita³och³onnoœci jest sta³y,
– ceny towarów s¹ sta³e,
– sk³onnoœæ do konsumpcji jest sta³a,
– wartoœæ pieni¹dza jest sta³a.
Aby opieraæ politykê gospodarcz¹ na takich modelach
konieczne jest spe³nienie tych za³o¿eñ. Do najbardziej
znanych nale¿¹ postulat równowagi bud¿etowej i niskiej
inflacji.
Zgodnie z tym podejœciem w okresie kryzysu, kiedy rzeczywista produkcja jest ni¿sza od potencjalnej, nale¿y pobudzaæ popyt konsumpcyjny. Mo¿e to jednak prowadziæ do
wzrostu cen, których poziom ograniczany jest przez regulowanie poda¿y pieni¹dza. Ci¹gle pozostaje nierozwi¹zany problem spadku zatrudnienia w gospodarce.
Rozpatrywany model nale¿y do klasy deterministycznych modeli keynesowskich. Ich skutecznoœæ w opisie procesów makroekonomicznych jest podwa¿ana w miarê podwy¿szania siê poziomu rozwoju gospodarczego. Poniewa¿
gospodarka polska znajduje siê w fazie przejœciowej pomiêdzy gospodark¹ przemys³ow¹, a gospodark¹ opart¹ na
wiedzy, warto jeszcze prowadziæ analizê na gruncie teorii
Keynesa (w jego nowoczesnym ujêciu), ale nale¿y tak¿e
przechodziæ do teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego.
Impuls pocz¹tkowy stanowi dany poziom inwestycji autonomicznych1) (At = 1), zwiêkszany przez wydatki rz¹dowe. Powoduj¹ one wzrost produkcji i zatrudnienia,
a w ostatecznoœci konsumpcji. Inaczej, brak równowagi
pomiêdzy popytem i poda¿¹ na rynkach produktów, powoduje dostosowania iloœciowe poprzez inwestycje w ca³kiem nowe mo¿liwoœci produkcyjne. Formalnie mo¿na to
zapisaæ na przyk³ad w postaci modelu Samuelsona-Hicksa
(mechanizm mno¿nika i akceleratora)2):
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Yt = cYt-1+ (v – c2) (Yt-1 – Yt-2) + At
gdzie:
c = c1 + c2,

v > 0,

c1, c2, c > 0,
które opisuje wahania dochodu narodowego. Je¿eli za³o¿y
siê odpowiedni, sta³y wzrost inwestycji autonomicznych
(wprowadzenie trendu, postêp organizacyjno-techniczny)
i sta³¹ czêœæ przyrostu dochodu przeznaczon¹ na inwestycje wtórne, to przy odpowiednim poziomie sk³onnoœci do
konsumpcji system gospodarczy osi¹ga stan równomiernego wzrostu gospodarczego bez wahañ cyklicznych. Aby
osi¹gn¹æ optymaln¹ œcie¿kê wzrostu gospodarczego,
sk³onnoœæ do konsumpcji nie powinna byæ zbyt ma³a, ani
zbyt du¿a. Uk³ad d¹¿y do poziomu wyznaczonego przez
mno¿nik (opisany równaniem konsumpcji), a impulsami
zak³ócaj¹cymi to d¹¿enie mog¹ byæ wojny, klêski ¿ywio³owe itd.
Wahania dochodu przy ró¿nych sk³onnoœciach do konsumpcji pokazuje rysunek 1.

Yt = C t + I t + A t
Ct = g + c1Yt-1 + c2Yt-2
It = v(Yt-1 – Yt-2)
gdzie:
Yt
Ct
It
c
v
At

–
–
–
–
–
–

dochód narodowy,
konsumpcja ogólna,
inwestycje wtórne,
krañcowa sk³onnoœæ do konsumpcji,
wspó³czynnik inwestycji,
inwestycje autonomiczne
(inicjowane przez rz¹d).
co po odpowiednich przekszta³ceniach daje nastêpuj¹ce
równanie ró¿nicowe:
1) Inwestycje autonomiczne nie s¹ wywo³ane wzrostem produkcji,
w odró¿nieniu od wtórnych. Model ten jest uznawany za najtrafniejszy opis wzajemnego oddzia³ywania mno¿nika i akceleratora.
2) Przed ukazaniem siê prac Keynesa, Micha³ Kalecki opracowa³
pierwsz¹ wersjê modelu cyklu koniunkturalnego. Ze wzglêdu na
publikacje w jêzyku polskim, prace te nie by³y tak szeroko znane
na œwiecie. Kalecki w swoim modelu wprowadzi³ pojêcie decyzji
inwestycyjnej (B), któr¹ uzale¿ni³ od tempa oszczêdzania i poziomu zasobu dóbr kapita³owych: B = As – kK + t, gdzie t – trend
(cykl koniunkturalny przebiega wokó³ trendu, a poziom kapita³u
dzia³a jak czynnik ³agodz¹cy wahania). Do innych najbardziej
znanych modeli keynesowskich nale¿¹ modele: Harroda-Domara,
Phillipsa, Goodwina, Kaldora, Metzgera i Smithiesa.

Rys. 1. Wahania dochodu narodowego zgodne z modelem
Samuelsona-Hicksa (ã= 0,9, v=1, Yt-2 = 1, Yt-1=1,01, At=1,01)
Fig. 1. Fluctuations in national income in accordance
with Samuelson-Hicks model (ã= 0.9, v=1, Yt-2 = 1, Yt-1=1.01,
At=1.01)
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Modele takie znacznie odbiegaj¹ od rzeczywistoœci (ze
wzglêdu na przyjmowane rygorystyczne za³o¿enia), s¹ natomiast u¿ytecznym narzêdziem badañ teoretycznych,
s³u¿¹cym do pokazania mechanizmów dzia³ania systemu
gospodarczego. Lepszym przybli¿eniem rzeczywistoœci s¹
modele ekonometryczne, które czêsto wychodz¹ od modeli
wypracowanych na gruncie ekonomii matematycznej.
G³ównymi czynnikami wzrostu s¹ inwestycje (podzielone na autonomiczne i wtórne) oraz akumulacja kapita³u.
Ich wp³yw maleje jednak w miarê podwy¿szania siê poziomu rozwoju gospodarczego na korzyœæ czynników takich
jak poziom kwalifikacji pracowników, rozwój prac badawczo-rozwojowych, postêp naukowo-techniczny oraz udzia³
w produkcji ga³êzi przemys³u wysokich technologii [10].

4. KRYZYS FINANSOWY
W zwi¹zku z tym, ¿e w klasycznej ekonomii przyjêto
za³o¿enie o neutralnoœci systemu finansowego w stosunku
do gospodarki realnej, kryzysy gospodarcze i finansowe
analizowane s¹ odrêbnie. Dosz³o nawet do tego, ¿e w rzeczywistoœci sfery te rozwijaj¹ siê niezale¿nie od siebie.
Kryzys finansowy mo¿e przejawiaæ siê w ró¿ny sposób,
g³ównie jako:
– kryzys walutowy,
– kryzys bankowy,
– kryzys zad³u¿eniowy.
Fala takich kryzysów wyst¹pi³a w latach 1990. By³y one
zakwalifikowane jako w przewa¿aj¹cej mierze walutowe.
Kryzys taki definiowany jest jako sytuacja, w której atak
na walutê prowadzi do jej deprecjacji, du¿ego spadku rezerw, wzrostu poziomu stóp procentowych lub kilku z tych
zjawisk jednoczeœnie. Formalnie mo¿na to zapisaæ w postaci indeksu presji rynkowej (Exchange Market Pressure
Index, EMP) [11]:
æ RERi , j - RERi , t -1 ö
÷ + wr, i (ri , t - ri , t -1 ) +
EMPi , j = - w RER, j ç
RERi , t -1
ø
è
æ resi , j - resi , t -1 ö
÷
- wres, i ç
resi , t -1
è
ø
gdzie:
RER – realny kurs walutowy dla gospodarki i w okresie t,
r – realna stopa procentowa,
res – poziom rezerw walutowych,
ùRER,i ; ùr,i ; ùres,i – odwrotnoœci odchyleñ standardowych odpowiadaj¹cych im zmiennych, liczone dla ca³ego, badanego
okresu dla gospodarki i.
Kryzys walutowy nastêpuje wtedy, gdy wartoœæ indeksu
przekroczy wartoœæ œredni¹ w analizowanej próbie dla
kraju o pewn¹, arbitralnie wybran¹ wielkoœæ. Definicje pozosta³ych dwóch rodzajów kryzysu finansowego s¹ mniej
precyzyjne.
Kryzys bankowy mo¿e mieæ swoje pod³o¿e po stronie aktywów lub pasywów banku. Ze wzglêdu na wprowadzenie
ubezpieczeñ depozytów mo¿na przyj¹æ, ¿e kryzys taki wynika wy³¹cznie ze zmian w aktywach. W tym przypadku
najistotniejsze s¹ zmiany w cenach nieruchomoœci, których dotycz¹ udzielone kredyty hipoteczne.
Gospodarka przechodzi kryzys zad³u¿eniowy je¿eli [12]:
– nast¹pi³a zmiana harmonogramu sp³at rat kredytowych,
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– MFW przekazuje dodatkow¹ transzê œrodków finansowych,
– kwota sp³acanych odsetek lub rat kredytowych przekracza pewien dopuszczalny poziom.
Poniewa¿ udzia³ kapita³u zagranicznego w polskim systemie finansowym jest znaczny, podatnoœæ gospodarki lokalnej na przejmowanie zaburzeñ zaistnia³ych w innych
gospodarkach œwiata jest du¿a. W zwi¹zku z tym zjawisko
to wymaga szczególnej uwagi. U¿ywany jest w tym przypadku termin „zara¿anie siê” (contagion), a zjawisko to
wystêpuje je¿eli zmian w poziomie kursu walutowego czy
stopy procentowej nie mo¿na wyt³umaczyæ zmianami
w podstawowych kategoriach makroekonomicznych (np.
w TFP). Ryzyko zara¿ania siê na rynkach finansowych
uleg³o zwiêkszeniu dziêki ich deregulacji i liberalizacji
jaka nast¹pi³a w latach 1990. Reakcje na tych rynkach bywaj¹ czêsto niewspó³mierne do zapowiedzi w zmianach
w sferze realnej gospodarki, co mo¿e doprowadziæ do
pog³êbiania siê kryzysów gospodarczych i ich rozprzestrzeniania w gospodarce globalnej. Klasycznymi przyk³adami takich zachowañ by³y:
– kryzys w ERM (Europejski System Walutowy) w latach
1992-1993,
– efekt Tequili z 1995 r., który doprowadzi³ do dewaluacji
meksykañskiej pesety,
– rozprzestrzenianie siê zaburzeñ zwi¹zanych z up³ynnieniem waluty Tajlandii, do Indonezji, Korei, Malezji,
Filipin, Hongkongu i Chile w 1997 r,
– kryzys rosyjski z 1998 r.,
– zagro¿enie upad³oœci¹ LTCM,
– dewaluacja brazylijskiego reala w 1999 r,
– za³amanie notowañ na NASDAQ w 2000 r.
Zidentyfikowano nastêpuj¹ce kana³y zara¿ania siê kryzysami na rynkach finansowych [13]:
– kana³ handlu zagranicznego,
– kana³ cyklu koniunkturalnego,
– kana³ zachowañ inwestorów,
– kana³ zachowañ w³adzy monetarnej i fiskalnej.
W du¿ym uproszczeniu mo¿na stwierdziæ, ¿e kryzysy finansowe przenoszone s¹ pomiêdzy gospodarkami wykazuj¹cymi coraz wiêksz¹ wspó³zale¿noœæ (wymiana handlowa, rynki finansowe). Zjawisko takie mo¿e wyst¹piæ
równie¿, je¿eli wyst¹pi³a zmiana jakoœciowa w normalnych mechanizmach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej (asymetria faz cyklu koniunkturalnego). Ryzyko
zara¿ania zwiêksza siê tak¿e na skutek zachowañ polityków, inwestorów i w³adzy monetarnej (z pominiêciem klasycznych mechanizów gospodarki rynkowej). Ostatni¹
przyczyn¹ s¹ innowacje finansowe, a szczególnie instrumenty pochodne, które prowadz¹ do nadmiernej homogenizacji rynków finansowych.
Zara¿enie siê jest stosunkowo niedawno zidentyfikowan¹ przyczyn¹ wystêpowania kryzysów gospodarczych
w skali globalnej. W zwi¹zku z tym mo¿liwoœci przewidywania tego zjawiska s¹ jeszcze ograniczone. Niemniej jednak prowadzone s¹ badania tego zjawiska. Poza tym
ci¹gle udoskonalane s¹ systemy wczesnego ostrzegania
przed kryzysami finansowymi [14].

5. RÓD£A KRYZYSU W GOSPODARCE
ŒWIATOWEJ
Analizê obecnego kryzysu gospodarczego, który sprowadza siê do kryzysu finansowego, mo¿na prowadziæ
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Skutki globalnego kryzysu gospodarczego ...

z ró¿nych punktów widzenia. W przypadku przewidywania obecnego kryzysu zawiod³y mechanizmy opisywane
przez neoklasyczn¹ ekonomiê, która dominuje w praktyce
¿ycia gospodarczego. W zwi¹zku z tym przyjêto punkt widzenia ekonomii ewolucyjnej wywodz¹cej siê z prac J.A.
Schumpetera [15].
Obecny kryzys mo¿na porównaæ z kryzysem jaki mia³
miejsce na pocz¹tku lat 1990 w Japonii. Jego pocz¹tków
nale¿y poszukiwaæ w niezwykle intensywnym rozwoju gospodarczym, jaki mia³ miejsce w USA. By³ on wywo³any
przez wspó³dzia³anie kilku czynników, na które zwraca³
uwagê J.A. Schumpeter w swoich pracach dotycz¹cych
rozwoju gospodarczego. By³y to:
– gwa³towny rozwój nowoczesnych technologii w sektorze
informatycznym,
– obecnoœæ twórczych przedsiêbiorców,
– dostêpnoœæ dostatecznej iloœci kapita³u, który móg³ byæ
przedmiotem du¿ego ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nowoczesnymi technologiami.
Poza tym polityka rz¹du USA stworzy³a odpowiednie
warunki dla szybkiego rozwoju poprzez obni¿enie podatków i deregulacjê procesów gospodarczych.
Analogicznie gospodarka japoñska po okresie bardzo
gwa³townego rozwoju w latach 1970 i spowolnienia w latach 1980, w latach 1990 wesz³a w fazê g³êbokiego kryzysu
na rynkach finansowych. Kryzys ten nie rozprzestrzeni³
siê w skali globalnej, poniewa¿ w tym okresie gospodarki
w skali œwiata nie by³y tak bardzo ze sob¹ powi¹zane, jak
ma to miejsce obecnie. Japonia przechodzi³a wtedy przesz³o 10-letni okres stagnacji. G³ównych przyczyn tamtego
za³amania gospodarczego upatruje siê w znacznym wzroœcie rynku finansowego i rynku nieruchomoœci.
Gwa³towny rozwój gospodarczy spowodowa³, ¿e na japoñskich rynkach finansowych zgromadzono ogromny kapita³. Poza tym w roku 1985 cz³onkowie grupy G5 podpisali
porozumienie, które mia³o na celu dewaluacjê amerykañskiego dolara, w celu zmniejszenia deficytu w handlu zagranicznym USA. Oznacza³o to spadek japoñskiego eksportu, a co za tym idzie koniecznoœæ pobudzenia popytu
wewnêtrznego. Aby tego dokonaæ Bank Centralny znacznie obni¿y³ stopy procentowe. W 1987 roku kraje grupy G6
podjê³y decyzjê o zakoñczeniu okresu deprecjacji dolara.
To wymaga³o zwiêkszenia poda¿y pieni¹dza w Japonii
w celu deprecjacji jena. W zwi¹zku z tym Bank Centralny
oferowa³ nieograniczon¹ iloœæ, nisko oprocentowanych
œrodków pieniê¿nych. Tanie kredyty zosta³y wykorzystane w celu zakupu nieruchomoœci, których ceny przez to
znacznie wzros³y. Wysoka p³ynnoœæ finansowa przedsiêbiorstw sk³ania³a równie¿ do inwestycji w innych obszarach gospodarki, w³¹cznie z przejêciami firm konkurencyjnych w USA. Wszystkie te czynniki spowodowa³y niespotykany dot¹d wzrost gospodarczy, co zmusi³o Bank
Centralny do podwy¿szenia stóp procentowych. Po tej operacji wysokie koszty kredytu sta³y siê przyczyn¹ trudnoœci
ze sp³at¹ zobowi¹zañ przez podmioty gospodarcze. To
sprawi³o, ¿e znacznie wzros³a iloœæ „trudnych” kredytów
w bankach. Firmy zaczê³y bankrutowaæ i w dalszym ci¹gu
zwiêkszy³o siê bezrobocie. Brak dostêpu do kredytu
i zmniejszaj¹ce siê dochody ludnoœci spowodowa³y w koñcu deflacjê. Jest to zatem mechanizm bardzo podobny do
tego jaki mia³ miejsce ostatnio w USA.
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6. RÓD£A KRYZYSU W GOSPODARCE
POLSKIEJ
Gospodarka polska po zmianie ustroju, a¿ do roku 1997
rozwija³a siê bardzo dynamicznie. W nastêpnych latach,
kryzys rosyjski, podniesienie stóp procentowych przez
Bank Centralny oraz kryzys walutowy sprawi³y znaczny
spadek tempa wzrostu PKB. Stagnacja trwa³a do roku
2004, kiedy Polska zosta³a w³¹czona w struktury Unii Europejskiej. Okres bezpoœrednio poprzedzaj¹cy ten moment
charakteryzowa³ siê miêdzy innymi znacznym wzrostem
cen na rynku nieruchomoœci. Wysokie ceny utrzyma³y siê
przez nastêpne lata, co spowodowa³o zwiêkszenie zapotrzebowania na kredyty hipoteczne. Najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kredyty we frankach szwajcarskich,
uznawanych za najbardziej stabiln¹ walutê na œwiecie.
W roku 2008, kurs franka przesta³ byæ tak stabilny jak dotychczas, w zwi¹zku z czym w podmiotach gospodarczych
wyst¹pi³y problemy z obs³ug¹ zad³u¿enia.
Poniewa¿ w tym samym czasie obni¿ono stopy procentowe, a banki ³agodnie podchodzi³y do oceny ryzyka kredytowego popyt na mieszkania rós³, a wraz z nim ceny. Jak
wiadomo, budownictwo mieszkaniowe stwarza popyt
w bardzo wielu ga³êziach gospodarki, w zwi¹zku z czym
równie¿ one (w tym hutnictwo) odczu³y znaczn¹ poprawê
kondycji ekonomiczno-finansowej. Wysoka stopa zwrotu z
inwestycji oraz niewielkie ryzyko spowodowa³y nap³yw
kapita³u do Polski, a co za tym idzie znaczne umocnienie
siê z³otówki, co jak wiadomo w krótkim okresie zmniejsza
op³acalnoœæ eksportu.
Wiosn¹ 2008 roku w zwi¹zku z zapowiedziami dalszego
umacniania siê polskiej waluty, eksporterzy zaczêli poszukiwaæ sposobów zabezpieczenia przychodów w z³otych.
Jednym z instrumentów wykorzystywanych w tym przypadku by³y tzw. asymetryczne struktury opcyjne3). Dystrybucj¹ tych instrumentów zajmowa³ siê przede wszystkim
Bank Millenium korzystaj¹cy z us³ug Merrill Lynch. Opcje
dla dzia³aj¹cych w Polsce banków i ich klientów wystawia³
równie¿ bank inwestycyjny JPMorgan. W zwi¹zku z raportami zagranicznych instytucji finansowych, w których prognozowano umacnianie siê z³otego, jego kurs wzrós³ do 3,2
z³ za euro. Pozwala³o to zarabiaæ polskim firmom na wykupionych instrumentach pochodnych. Po zmianie rekomendacji przez te same instytucje finansowe, które s¹ jednoczeœnie graczami na rynkach walutowych, sytuacja diametralnie siê zmieni³a4).
Poza tym, we wrzeœniu 2008 roku upad³ bank Lehman
Brothers, a nastêpnie Islandia okaza³a siê niewyp³acalna,
co spowodowa³o panikê na œwiatowych rynkach finansowych. Jednoczeœnie nast¹pi³a wyprzeda¿ s³abego forinta i
przecenione zosta³y waluty ca³ego regionu Europy Œrodkowej.
Przy kursie z³otego znacznie powy¿ej 4 z³ za euro,
w roku 2009, kiedy zapadaj¹ terminy wykupu opcji, wiele
polskich firm mo¿e stan¹æ przed koniecznoœci¹ bankruc-

3) Oferuj¹c asymetryczne struktury opcyjnie, bank zobowi¹zywa³
siê na przyk³ad, ¿e kupi od firmy 100 tys. euro po kursie 3,5 z³, nawet je¿eli rzeczywisty kurs bêdzie ni¿szy. Jednoczeœnie bank proponowa³ firmie zawarcie umowy odwrotnej i asymetrycznej. Na
przyk³ad, ¿e firma sprzeda bankowi dwa razy tyle euro jeœli cena
tej waluty bêdzie wy¿sza. W zwi¹zku z tym os³abienie polskiej waluty spowodowa³o, ¿e polscy przedsiêbiorcy musz¹ dostarczaæ
bankom euro po kursie znacznie ni¿szym ni¿ rzeczywisty.
4) Mowa tutaj przede wszystkim o banku inwestycyjnym JPMorgan.
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twa. W zwi¹zku z tym pojawi³y siê naciski na Ministra Finansów, aby ten spowodowa³ interwencjê na rynku walutowym, dziêki której kurs móg³by powróciæ do poziomu
3,4–3,5 z³ za euro. Problemy takie wyst¹pi³y równie¿ na
Wêgrzech i w Rumunii [16].
W opracowaniu [17] stwierdzono, ¿e obecny wysoki kurs
walut obcych w Polsce jest zwi¹zany z tym, ¿e banki zajmuj¹ siê obecnie realizacj¹ jak najwiêkszej iloœci transakcji z opcjami. Kwota, która w ci¹gu najbli¿szego roku zostanie wytransferowana z polskiego systemu gospodarczego, mo¿e siêgaæ poziomu 40 mld z³.
Wszystkie te czynniki powoduj¹ przede wszystkim
zmniejszenie zagregowanego popytu oraz zaostrzenie
kryteriów oceny zdolnoœci kredytowej, a co za tym idzie
brak kapita³u potrzebnego do zrealizowania zaplanowanych inwestycji. Przedsiêbiorstwa musz¹ ograniczaæ produkcjê, czyli ich potencja³ nie zostaje w pe³ni wykorzystany, a zatrudnienie musi byæ zmniejszone chyba, ¿e wynagrodzenia ulegn¹ obni¿eniu. Innym mechanizmem przywracaj¹cym system gospodarczy do stanu równowagi jest
spadek cen. Przejawem tych zjawisk jest rosn¹ca stopa
bezrobocia w Polsce.

7. PRZEMYS£ HUTNICTWA ¯ELAZA I STALI
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Tablica 1. Produkcja stali surowej (w tys. ton)
Table 1. Crude steel production (in thousands of tonnes)
Produkcja stali
surowej
UE

2002

2006

2007

2008

158 681

206 833

210 396

198 592

Inne kraje europejskie

46 898

27 992

30 178

30 887

CIS (kraje by³ego
ZSRR)

99 878

119 766

123 856

113 986

Ameryka Pó³n.

107 416

131 657

132 834

125 365

Ameryka Po³udn.

40 827

45 298

48 218

47 586

Afryka

14 649

18 570

18 554

17 009

Œrodkowy Wschód

11 905

14 766

15 842

16 037

381 687

656 791

734 334

747 974

8 233

8 691

8 746

8 424

Azja
Oceania
Razem

870 174 1 230 364 1 322 958 1 305 860

UE (15)

158 681

173 232

175 594

166 884

8 367

9 992

10 631

9 727

w tym Polska
Udzia³ Polski
w produkcji UE

5,3%

4,8%

5,1%

4,9%

Udzia³ UE w produkcji œwiatowej

18,2%

16,8%

15,9%

15,2%

ród³o: CIBEH

Polski przemys³ hutnictwa ¿elaza i stali po okresie intensywnego rozwoju na prze³omie lat 1970–1980 wszed³
w fazê stagnacji. Trwa³o to do roku 2004, kiedy na rynku
polskim zacz¹³ dzia³aæ ponadnarodowy koncern hutniczy
Mittal. W tym samym roku Polska znalaz³a siê w strukturach Unii Europejskiej dziêki czemu, polskie przedsiêbiorstwa zyska³y ³atwiejszy dostêp do rynku europejskiego.
W latach 2003–2006 sektor hutnictwa ¿elaza i stali by³ objêty programem intensywnej restrukturyzacji, monitorowanym przez Komisjê Europejsk¹. Proces ten doprowadzi³ przedsiêbiorstwa hutnicze do zwiêkszenia wydajnoœci
pracy, odzyskania rentownoœci oraz unowoczeœnienia
maj¹tku. Rok 2002 by³ jeszcze okresem z³ej kondycji ekonomiczno-finansowej polskiego hutnictwa. W tablicach pokazano dane z tego roku oraz dane z trzech ostatnich lat.
W ten sposób mo¿na porównaæ sytuacjê obecn¹ z sytuacj¹
kryzysow¹.
Produkcja stali w Polsce stanowi oko³o 5% produkcji UE,
a udzia³ produkcji UE w produkcji œwiatowej spad³ z 18,2%
do 15,2%. Najwiêkszym producentem stali na œwiecie s¹
kraje azjatyckie z Chinami na czele. Œwiatowa produkcja
stali surowej zaczê³a spadaæ, ale nadal utrzymuje siê na
poziomie znacznie przewy¿szaj¹cym poziom z roku 2002.
Produkcja stali surowej jest najczêœciej stosowanym
miernikiem wzrostu dla przemys³u stalowego. W przypadku wiêkszoœci pozosta³ych grup produktów równie¿ zanotowano spadek wielkoœci produkcji w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku produkcji surówki ¿elaza i blach
walcowanych na zimno produkcja by³a ni¿sza ni¿ w roku
2002.
Od roku 2004 w sektorze dzia³a najwiêkszy stalowy koncern na œwiecie, wywodz¹cy siê z Indii: Mittal, który od niedawna jest po³¹czony z drugim gigantem, francuskim Arcelorem. Zatrudnia on przesz³o 35% pracowników. Drugim du¿ym inwestorem jest ukraiñski koncern ISD. Razem
w obydwóch przedsiêbiorstwach zatrudnionych jest oko³o
50% pracowników. Zatrudnienie w sektorze, g³ównie dziêki programowi restrukturyzacji, zmniejszy³o siê z 37,9 tys.
w roku 2002 do 29,4 tys. osób w roku 2008.

Tablica 2. Wielkoœæ produkcji wyrobów hutniczych
(w tonach)
Table 2. Production volume of steel mill products
(in tonnes)
Produkcja wyrobów hutniczych

2002

2006

2007

2008

Surówka ¿elaza

5 296 410

5 332 632

5 804 418

4 933 781

Stal surowa

8 367 434

9 991 638

10 630 716

9 727 325

Pó³wyroby z COS

6 309 450

8 226 642

9 325 407

9 386 344

Wyroby walcowane
na gor¹co

6 279 236

7 681 506

8 011 493

7 611 367

Blachy walcowane
na zimno

914 139

920 904

898 419

762 239

Rury stalowe

309 825

423 273

413 944

408 714

Blachy i taœmy
ocynkowane

417 760

508 910

436 340

437 392

Kszta³towniki giête
na zimno

258 722

431 751

497 171

517 719

ród³o: CIBEH

Tablica 3. Zatrudnienie w sektorze na dzieñ 31 grudnia
(w osobach)
Table 3. Employment in the sector as on December 31st
(in no of persons)
Zatrudnienie
na 31 grudnia

2002

2006

2007

2008

37 941

30 388

28 959

29 443

ArcelorMittal Poland S.A.

-

13 029

10 579

10 566

ISD Huta Czêstochowa sp. z o.o.

-

4 332

4 249

4 477

2002

2006

2007

2008

Razem
w tym:

Udzia³
ArcelorMittal Poland S.A.

-

43%

35%

35%

ISD Huta Czêstochowa sp. z o.o.

-

14%

14%

15%

Razem

-

57,1%

48,8%

49,5%

ród³o: CIBEH
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Skutki globalnego kryzysu gospodarczego ...

Proces restrukturyzacji doprowadzi³ do odzyskania rentownoœci przez przedsiêbiorstwa hutnicze. Poniewa¿
przemys³ hutniczy jest bardzo kapita³och³onny i charakteryzuje siê wysokim udzia³em kosztów sta³ych, istotne znaczenie dla utrzymania rentownoœci ma wielkoœæ sprzeda¿y. Przychody w sektorze zwiêkszy³y siê prawie trzykrotnie w porównaniu z rokiem 2002. Osi¹gniêcie odpowiedniego poziomu wybranych wskaŸników rentownoœci by³o
warunkiem przejœcia procesu restrukturyzacji. W roku
2008 rentownoœæ na wszystkich poziomach zysku uleg³a
zmniejszeniu. Ci¹gle jednak sprzeda¿ przynosi zysk.
Tablica 4. Przychody i zysk w sektorze (w tys. z³)
Table 4. Incomes and profit in the sector
(in PLN thousand)
Zysk

2002

2006

2007
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Tablica 6. Wartoœæ maj¹tku trwa³ego i efektywnoœæ jego
wykorzystania (w tys. z³)
Table 6. Value of fixed assets and efficiency of their
utilisation (in PLN thousand)
2003

2006

2007

2008

Wartoœæ maj¹tku trwa³ego

10 140
061

11 561
690

13 749
481

16 027
034

Przyrost (2003=100%)

100%

114%

136%

158%

-11,9%

25,6%

28,4%

12,6%

Produktywnoœæ maj¹tku
Zysk netto/Wartoœæ maj¹tku
trwa³ego
ród³o: CIBEH

2008

Przychody ze sprzeda11 090 405 23 268 577 27 776 219 30 147 849
¿y i zrównane z nimi

redukcji zatrudnienia i trudnoœci finansowych najmniej
elastycznych przedsiêbiorstw5).

Wynik ze sprzeda¿y

-612 081

3 597 323

4 433 466

1 905 612

8. PODSUMOWANIE

Wynik na dzia³alnoœci
operacyjnej

-663 858

3 787 841

4 636 245

2 013 546

Wynik brutto

-1 237 881

3 708 692

4 799 086

2 496 939

Wynik netto

-1 207 705

2 957 937

3 903 409

2 017 022

Wynik ze sprzeda¿y

-5,5%

15,5%

16,0%

6,3%

Wynik na dzia³alnoœci
operacyjnej

-6,0%

16,3%

16,7%

6,7%

Wynik brutto

-11,2%

15,9%

17,3%

8,3%

Wynik netto

-10,9%

12,7%

14,1%

6,7%

W artykule przedstawiono ró¿ne podejœcia do zagadnienia kryzysu, wzrostu gospodarczego i fluktuacji wystêpuj¹cych w systemie gospodarczym. Na tym tle opisano
Ÿród³a obecnego kryzysu gospodarczego w skali gospodarki globalnej i lokalnej. Nastêpnie przeanalizowano podstawowe dane dotycz¹ce polskiego hutnictwa ¿elaza i stali.
róde³ obecnego kryzysu gospodarczego nale¿y doszukiwaæ siê we wspó³dzia³aniu kilku czynników jakie mia³y
miejsce w gospodarce USA, a na które zwraca³ uwagê J.A.
Schumpeter w swoich pracach opublikowanych w po³owie
XX w. S¹ to:
– gwa³towny rozwój nowoczesnych technologii w sektorze
informatycznym,
– obecnoœæ twórczych przedsiêbiorców,
– dostêpnoœæ dostatecznej iloœci kapita³u, który móg³ byæ
przedmiotem du¿ego ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nowoczesnymi technologiami.

Rentownoœæ

ród³o: CIBEH

Innym wa¿nym parametrem okreœlonym w programie
restrukturyzacji by³a wydajnoœæ pracy. Zwiêkszono j¹
g³ównie dziêki redukcji zatrudnienia. Dalszy przyrost tego
parametru wi¹¿e siê z inwestycjami w maj¹tek trwa³y i polepszeniem organizacji pracy. WskaŸniki wydajnoœci pracy uleg³y zmniejszeniu w roku 2008, nadal s¹ jednak
znacznie wy¿sze ni¿ mia³o to miejsce w roku 2002.
Tablica 5. Wydajnoœæ pracy w sektorze (w tys. z³)
Table 5. Productivity in the sector (in PLN thousand)
Wydajnoœæ pracy

2002

2006

2007

2008

Zysk operacyjny/iloœæ
zatrudnionych (tys. z³)

-17

125

160

68

Produkcja stali surowej/
Iloœæ zatrudnionych (tony)

221

329

367

330

ród³o: CIBEH

Po odzyskaniu rentownoœci i wypracowaniu zysku na
odpowiednio wysokim poziomie, rozpoczêto inwestycje.
W ci¹gu 5 lat, wartoœæ maj¹tku trwa³ego zwiêkszy³a siê
z 10 do 16 mld z³ lat, g³ównie dziêki inwestycjom przeprowadzonym przez ArcelorMittal Poland S.A. Zwiêkszono
równie¿ efektywnoœæ wykorzystywanego maj¹tku, która
w roku 2008 zaczê³a spadaæ.
Analizuj¹c podstawowe dane dla przemys³u hutnictwa
¿elaza i stali mo¿na stwierdziæ, ¿e w zwi¹zku z trwaj¹cym
kryzysem gospodarczym uleg³a pogorszeniu rentownoœæ,
wydajnoœæ pracy oraz efektywnoœæ zaanga¿owanego maj¹tku. Przez ostatnie trzy lata obserwowany jest ci¹g³y
spadek zatrudnienia. Je¿eli w ci¹gu roku 2009, nie nast¹pi
istotny wzrost popytu konsumpcyjnego, a co za tym idzie
zapotrzebowania na stal, mo¿na spodziewaæ siê dalszej

Poza tym prowadzona polityka rz¹du stworzy³a odpowiednie warunki dla szybkiego rozwoju poprzez obni¿enie
podatków i deregulacjê procesów gospodarczych.
W zwi¹zku z tym, obecny kryzys mo¿na uznaæ za potwierdzenie sprawnoœci dzia³ania gospodarki wolnorynkowej.
Coraz silniejsze powi¹zanie gospodarki USA z innymi
gospodarkami œwiata spowodowa³o, ¿e tamtejszy kryzys
szybko rozprzestrzeni³ siê w skali globalnej. Trudno jest
zatem, w przypadku gospodarki polskiej wyt³umaczyæ niektóre zjawiska dzia³aniem klasycznych czynników makroekonomicznych. Typowym przyk³adem jest nag³y spadek
kursu z³otego, bêd¹cy przyczyn¹ wzrostu poziomu rat kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych. Równie¿ system finansowy odegra³ istotn¹ rolê w pog³êbieniu
5) Specjaliœci z ArcelorMittal oceniaj¹, ¿e sytuacja na rynku produktów hutniczych ulegnie poprawie w drugiej po³owie roku 2009.
W ci¹gu 3 miesiêcy 2009 roku ceny wyrobów stalowych spad³y do
poziomu 600-800 USD/t (1100-1300 USD/t w roku 2008), co jest dobrym sygna³em i oznacza, ¿e zadzia³a³ podstawowy mechanizm
przywracaj¹cy równowagê na rynku. Zu¿ycie jawne (rejestrowane) stali spad³o do poziomu 600-700 tys. ton miesiêcznie (1000 –
1100 tys. ton miesiêcznie w roku 2008). Je¿eli zatem sytuacja bud¿etowa konsumentów pozwoli na zwiêkszenie zakupów (mieszkañ, samochodów itp.), zapotrzebowanie na stal w sektorach zu¿ywaj¹cych j¹ do produkcji wzroœnie. (ród³o danych: Sytuacja w
przemyœle stalowym i gospodarce narodowej, popyt, poda¿, prognozy (2009), CIBEH.)

54

Marcin Miczka

niekorzystnych zjawisk w gospodarce poprzez znaczne
zwiêkszenie poda¿y pieni¹dza oraz operacje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Wszystkie te czynniki
os³abiaj¹ popyt konsumpcyjny, a zatem zak³ócaj¹ równowagê ekonomiczn¹.
Skutki niekorzystnej sytuacji gospodarczej wyst¹pi³y
równie¿ w hutnictwie ¿elaza i stali, gdzie wraz ze spadkiem zatrudnienia mo¿na zaobserwowaæ spadek rentownoœci, wydajnoœci pracy i efektywnoœci zaanga¿owanego

Prace IM¯ 2 (2009)

maj¹tku. W zwi¹zku z tym w roku 2009 mo¿na spodziewaæ
siê dalszych redukcji zatrudnienia oraz problemów finansowych przedsiêbiorstw, które nie przeprowadz¹ w porê
reorganizacji. Do korzystnych zjawisk mo¿na zaliczyæ
znaczny spadek cen wyrobów stalowych, obserwowany na
pocz¹tku roku 2009. Œwiadczy to o dzia³aniu podstawowego mechanizmu przywracaj¹cego równowagê na rynku.
Niestety zapotrzebowanie na stal ci¹gle maleje, co powoduje koniecznoœæ ograniczania produkcji.
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