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Starożytność

oίκονομικός
Homo sapiens przeszedł długą drogę
od wymiany barterowej występującej
we społeczeństwach pierwotnych do
wyspecjalizowanej gospodarki towarowo-pieniężnej. Już w starożytności
zaczęto używać pojęcia „ekonomia”
na racjonalne gospodarowanie i starano się śledzić prawidłowości w przebiegu procesów gospodarczych.
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Rzymski relief przedstawiający
niewolników. Starożytne państwa
często toczyły między sobą wojny,
w wyniku których podbijana ludność
brana była w niewolę. Niewolnikiem
można było też zostać m.in. za długi
czy w wyniku sprzedania przez własne plemię. Niewolnictwo było
w starożytności bardzo rozpowszechnione. Niewolnicy wykonywali na
rzecz pana nieodpłatnie prace wszelkiego rodzaju: w domach, w zakładach rzemieślniczych, w polu czy –
najniebezpieczniejsze – w kopalniach.
Pozbawieni prawa posiadania własnej rodziny, własności i praw politycznych, byli wyalienowani ze społeczeństwa. Niewolnik mógł jednak
zostać wyzwolony przez właściciela,
choć zwykle po jego śmierci. Właściciel był panem ich życia i śmierci,
mógł ich karać i wykorzystywać
w dowolny sposób.

państwowej – żołnierze perArmia stanowiła ważny element władzy
ziemnomorski cechowała
śród
t
scy, płaskorzeźba z Persepolis. Świa
twa powstały w Mezopotamii
rozmaitość kultur. Najstarsze pańs
cleciu p.n.e. Były to m.in. Babiw dorzeczu Tygrysu i Eufratu w IV tysią
sie także Persja. Od początku III
lon oraz Asyria, a w późniejszym okre
państwo egipskie. Wszystkie
tysiąclecia p.n.e. zaczęło się rozwijać
cy sprawowali nieograniczobyły państwami despotycznymi, ich wład
pejskiej odegrały miasta-pańną władzę. Istotną rolę w cywilizacji euro
yspie Bałkańskim i na Pelostwa powstałe ok. II tys. lat p.n.e. na Półw
znaczenie miało państwo
ne
egól
ponezie, czyli w obecnej Grecji. Szcz
ślany mianem demokracji. Inateńskie, w którym powstał ustrój okre
rium Rzymskie, które ustrojowo
nym starożytnym państwem było Impe
W Azji rozwijały się organizmy
ewoluowało z republiki do cesarstwa.
Południowej państwa Majów,
państwowe Chin i Indii, a w Ameryce
Inków i Azteków.

Elektron – moneta z Lidii, VII w. p.n.e. W gospodarce towarowej
w wymianie handlowej zaczęto stosować ustalone zamienniki wartości np. kamienie szlachetne lub płacidła jak sztabki żelazne czy bydło.
Uniwersalny okazał się kruszec, początkowo odlewany w sztabkach,
które ostatecznie w Lidii w Azji Mniejszej w VII w. p.n.e. zaczęto dzielić
na monety opatrywane pieczęcią państwową, by uniemożliwić fałszerstwa. W gospodarce towarowo-pieniężnej z racji obiegu pieniądza
sprawniej toczył się handel.
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Gospodarka
i ekonomia –
pochodzenie pojęć

Z tego rozdziału dowiesz się:

 jakie są najważniejsze działy gospodarki
 co to jest ekonomia i skąd pochodzi ten termin
 czym jest proces ekonomiczny
 czym są zysk i strata

Początki gospodarki
Już człowiek paleolitu planował pewne czynności
pozwalające mu przetrwać – od pozyskiwania żywności, poprzez przygotowanie skór z upolowanych
zwierząt, gromadzenie opału, rozpalanie ognia, po
wyszukiwanie miejsc na zamieszkanie. Uzyskane
przez siebie dobra wymieniał na produkty wytworzone przez innych. Takie świadome działania, wiodące do zaspokojenia zarówno obecnych, jak i przyszłych potrzeb, nazywamy gospodarką.

Typy gospodarki i gospodarowania
Gospodarka to niebywale szeroka dziedzina życia.
Przyjęto jej podział na trzy zasadnicze działy: rolnictwo, przemysł i usługi. Choć tak uproszczony,
opisuje on dobrze także gospodarkę dawnych wieków – wystarczy przemysł zastąpić rzemiosłem.
Podział ten z czasem starano się udoskonalić, np.
urzędowa Polska Klasyfikacja Działalności wymienia dwadzieścia typów działalności gospodarczej podzielonych na mniejsze podtypy. Gospodarka jest regulowana przez prawo w danym
państwie, ale wpływ na nią mają też czynniki pozaustrojowe, jak dostępność bogactw naturalnych,
położenie geograficzne, wielkość i zasobność rynku, wykształcenie siły roboczej itp.
gospodarka
rolnictwo
10

przemysł (rzemiosło)

Starożytność

usługi

Poszczególne formy gospodarowania powstawały stopniowo i każda ma swoją historię. Ciekawe jest
jednak, że początki większości współczesnych form
gospodarowania zaistniały niemal równocześnie.
Najstarszą były zaliczane dziś do rolnictwa łowiectwo i zbieractwo oraz rybołówstwo, wszystkie zaś
uprawiano dzięki opanowaniu ok. 2,5 mln lat temu
umiejętności wytwarzania narzędzi. Już wtedy pojawiła się wymiana i niektóre usługi. Rolnictwo osiadłe
i hodowla to wynalazek rewolucji neolitycznej, specjalistyczne usługi i handel dalekosiężny to okres
pierwszych cywilizacji (➞ s. 13, 15). Przemianę rzemiosła w przemysł przyniosła dopiero rewolucja
przemysłowa (➞ s. 72). W jej wyniku w XIX–XX w.
doszło do intensywnego rozwoju przemysłu. W połowie XX w. nastąpiła rewolucja informatyczna. Dziś ze
względu na dominację usług w krajach rozwiniętych
mówimy o gospodarce ponowoczesnej lub poprzemysłowej (➞ s. 00), choć terminy te są dyskusyjne.

gospodarka – całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług; zorganizowana działalność ludzi służąca zaspokajaniu ich potrzeb.

WARTO WIEDZIEĆ
Rewolucyjne zmiany w gospodarce
Rewolucja neolityczna to przejście ludzi w neolicie z koczowniczego trybu życia, opartego na myślistwie i zbieractwie, do osiadłego życia w stałych siedzibach, polegającego na uprawie roli i hodowli zwierząt. Rewolucja przemysłowa (XVIII/XIX w.) polegała na przejściu od produkcji
rzemieślniczej do produkcji masowej z wykorzystaniem maszyn. W latach 50. XX w. wskutek rozwoju technologii rozpoczęła się rewolucja informatyczna, która przyniosła
rozwój elektroniki i wszelkich rodzajów komunikowania się.

Narzędzia człowieka z epoki neolitu – krzemienny pięściak do
skrobania skór, grot włóczni i groty strzał. Krzemień był materiałem szczególnie poszukiwanym do wyrobu narzędzi i broni, wykorzystywano go także do krzesania ognia (stąd nazwa).
1. Podaj czas, jaki obejmowały paleolit i neolit. Od czego powstały nazwy tych dwóch prehistorycznych epok?
2. P
 rzypomnij, jakie osiągnięcia ludzkości przypadły na paleolit,
a jakie na neolit.

Konsekwencje rewolucji
neolitycznej
Na podstawie badań archeologicznych ustalono,
że do rewolucji neolitycznej doszło ok. 10 tys. lat
p.n.e. na Bliskim Wschodzie, a następnie także na
innych kontynentach. Przejście gatunku homo sapiens do osiadłego trybu życia było długotrwałym
procesem. Zaczęło się od spostrzeżenia koczowników, że zamiast zbierać ziarna dzikich traw i wędrować dalej, lepiej znaleźć duże obszary tych traw
i zaczekać do następnych zbiorów. By ich pilnować, wznosili w pobliżu stałe siedziby. Wykształciło się osadnictwo okresowe: grupa rolników uprawiała ziemię dopóty, dopóki nie wyjałowiła się
gleba, po czym szukano nowego miejsca. Z czasem
rolnictwo, choć bardziej pracochłonne niż myślistwo, stało się podstawową formą gospodarowania. Opanowano hodowlę wielu roślin i udomowiono liczne gatunki zwierząt. Społeczności
rolników, myśliwych, zbieraczy i wędrownych pasterzy często żyły obok siebie.
Najkorzystniejsze warunki dla rozwoju pierwotnego rolnictwa występowały w krajach o ciepłym i gorącym klimacie, zwłaszcza w dolinach
wielkich rzek: Eufratu i Tygrysu, Nilu, Indusu,
Huang-ho. Uprawom nie groził tam brak wody,

a wylewy nanosiły użyźniający muł, co zapobiegało wyjałowieniu gleby. Na tych terenach zaczęto
organizować się wokół budowy systemów irygacyjnych, dzięki którym woda docierała na dalsze
pola niż w najbliższym sąsiedztwie rzek. Wznoszono pierwsze domy z drewna, gliny i kamienia.
Dzięki nadwyżkom żywności nie wszyscy musieli
zajmować się uprawą roli, co zaowocowało rozwojem specjalizacji – tak powstało rzemiosło. Ludzie
nauczyli się tkać z włókien roślinnych i wełny oraz
lepić kruche naczynia z gliny służące m.in. do
przechowywania żywności. Obrabiano także takie
materiały jak kamień czy kość, nawet przedmioty
codziennego użytku miewały walory artystyczne.
Oprócz rzemieślników pojawili się zajmujący się
wymianą kupcy – ten sposób doszło do wykształcenia się warstw społecznych.
Ok. 4 tys. lat p.n.e. w Azji Mniejszej podejmowano próby wytapiania złota i srebra oraz miedzi.
Duże znaczenie miał wynalazek brązu, czyli stopu
miedzi i cyny, twardszy od tych metali. Ok. 2 tys.
lat p.n.e. w Mezopotamii wynaleziono technikę
wytopu żelaza, dużo trwalszego i twardszego od
dotychczas znanych metali. Ten wynalazek miał
ogromny wpływ na rodzącą się gospodarkę. Z czasem ukształtowało się pojęcie własności prywatnej, na którą składały się ziemia i uzyskiwane
z niej produkty, narzędzia, budynki, zwierzęta.
Ważną rolę w starożytnej gospodarce odgrywali
niewolnicy.
Na żyznych obszarach doszło do rozwoju stałego osadnictwa. Z czasem zaczęły powstawać miasta. Rozwijało się w nich rzemiosło i handel, który
ułatwiały udoskonalone i nowe środki transportu,
jak łodzie czy wozy na kołach ciągnięte przez udomowione zwierzęta. Oprócz działalności nierolniczej miasta były również ośrodkami życia religijnego, w których wznoszono okazałe świątynie na
cześć bogów. Ważną rolę odgrywali kapłani oprócz
sprawowania kultu religijnego zajmujący się rozwijaniem wiedzy, która była przydatna władcom
przy zarządzaniu pierwszymi państwami. Na skutek potrzeb wywołanych koniecznością administrowania dobrami królewskimi i zapisywania
wierzeń narodziło się pismo. Znali je tylko kapłani
i nieliczni urzędnicy. Pismo służyło także do utrwalania prawa, które stało się niezbędne w rozrastających się społecznościach. Od tego czasu można
mówić o historii, czyli dziejach opisanych, w odróżnieniu od prehistorii, o której informacje czerpiemy wyłącznie ze źródeł archeologicznych.
1. Gospodarka i ekonomia – pochodzenie pojęć
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Czym jest ekonomia
Ekonomia jest nierozerwalnie związana z gospodarką. W powszechnym użyciu, także wśród naukowców, jest potoczne znaczenie tego słowa –
ekonomia to rodzaj gospodarki, kierowanej
rachunkiem ekonomicznym (zysków i strat). Stąd
czasem mówimy, że coś jest „ekonomiczne” (np.
silnik w samochodzie) lub „nieekonomiczne”. Takie rozumienie ma bardzo dawne pochodzenie.
Ekonomia w starożytności oznaczała dobre prowadzenie gospodarstwa (dziś całej gospodarki).
Współcześnie nauka ta opisuje, jak należy wykorzystywać zasoby, również te przyszłe, by zaspokajać różne potrzeby. Szczegółowo zajmuje się więc:
•
•
•
•

ności, lepszego zarządzania – opłacalne. Podobnie
można patrzeć na straty – krótkoterminowe zyski
z wyprzedaży majątku przedsiębiorstwa mogą okazać się stratą. Ekonomia jest nauką, która powinna
pomagać podejmować długoterminowe decyzje.

Pochodzenie terminu

procesami wymiany (najczęściej handlu),
produkcją,
zarządzaniem ludzką pracą,
kierowaniem konsumpcją i podziałem dóbr.

Pojęcie zysku w nowoczesnej ekonomii jest znacznie szersze od potocznego, rozumianego jako nadwyżka uzyskana podczas wymiany nad poniesionymi kosztami. Przykładowo zyskiem w ujęciu
ekonomii może być kosztowne przecież wykształcenie kadry inżynierskiej. Patrząc z perspektywy wydatków, wydaje się nieopłacalne, ale z perspektywy
przyszłych zysków – postępu naukowego, oszczęd-

ekonomia – nauka społeczna rozpatrująca prawa rządzące produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie, a także nauka o racjonalnym gospodarowaniu.

zysk – dodatni wynik działalności o charakterze ekonomicznym; jego zaprzeczeniem jest strata.

WARTO WIEDZIEĆ
Działy ekonomii
Ekonomię dzielimy najczęściej na mikroekonomię –
dotyczy gospodarstw domowych, przedsiębiorstw
itp., makroekonomię dotyczącą całych państw lub
działów gospodarki i ekonomię globalną zajmującą
się gospodarką całego świata.

12

Starożytność

Ksenofot z Aten (ok. 430 p.n.e.– ok. 355 p.n.e.)

Pojęcie ekonomii, jak to często bywa w terminologii naukowej, pochodzi ze starożytnej Grecji – po
raz pierwszy użył go wybitny żołnierz i literat –
Ksenofont z Aten. Napisał dzieło Οίκονομικός
(czyt. Ojkonomikos), czyli Ekonomik. Traktowało
ono o dobrym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i kierowaniu domem. Napisał też pracę z dziedziny makroekonomii – Sposoby i środki powiększenia dochodów Aten. Mimo że Ksenofont wymyślił
samo pojęcie ekonomii, za pierwszego greckiego
teoretyka ekonomii można uznać tworzącego
w IX w. p.n.e. epika Hezjoda. Dzieło o rolnictwie
Prace i dni było pierwszym znanym europejskim
traktatem ekonomicznym. Pojawiło się w nim powszechne dziś pojęcie efektywności, czyli wydajności pracy.

Przedklasyczne i klasyczne
dzieje ekonomii
Ekonomiści dzielą dzieje ekonomii na przedklasyczny i klasyczny. Okres klasyczny zaczyna się
od publikacji w 1776 r. książki Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów szkockiego myśliciela Adama Smitha (➞ s. 85). W dziele tym autor
podjął pierwszą próbę naukowej analizy zjawisk
gospodarczych. W okresie przedklasycznym ludzie byli w miarę samowystarczalni, więc i myśliciele zastanawiali się nie nad działaniem rynków
i mechanizmów rynkowych, ale na roli władzy
w ekonomii. Rozpatrywano państwo jako rodzaj
dużego gospodarstwa domowego, którym rządzi
właściciel. Tworzące się z wolna rynki zainteresowały ekonomistów dopiero w epoce klasycznej.

Proces ekonomiczny
Często spotykamy się z pojęciem procesu ekonomicznego – pisze się i mówi: „złożony proces ekonomiczny”, „długotrwały proces ekonomiczny”
itd. Czym jest ten mityczny proces? Procesem ekonomicznym jest np. inflacja (➞ s. 26), proces dotyczący pieniądza – pieniądz stale traci na wartości,
na co wpływ mogą mieć różne czynniki, w tym po-

Adam Smith (1723–1790) był przez wiele lat wykładowcą filozofii moralnej na uniwersytecie w Glasgow. Uważany jest za ojca
liberalizmu, doktryny społeczno-ekonomicznej zakładającej ograniczenie funkcji państwa w sferze gospodarki i poszerzenie zakresu wolności jednostki (➞ 00). Jego podstawowa teza mówi, że
do wzrostu zamożności społeczeństw prowadzi naturalny podział
pracy. Ograniczanie wolności handlu zniekształca podział pracy i,
co za tym idzie, hamuje rozwój produkcji.

proces ekonomiczny – szereg powiązanych ze sobą
zjawisk, najczęściej rozciągniętych w czasie, które
prowadzą do zmian w działaniu gospodarki.

Tekst źródłowy
Adam Smith, Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów
(ks. I, rozdz. 1)
Największy rozwój produkcyjnych sił pracy i wielka
sprawność, zręczność i zrozumienie, jakie widzimy
wszędzie w kierowaniu pracą i jej wykonaniu, były, zdaje się, rezultatem podziału pracy. […]
W każdym jednak rzemiośle podział pracy, o ile tylko
daje się zastosować, przynosi proporcjonalny wzrost sił
wytwórczych pracy. Ta korzyść była, zdaje się, przyczyną
wyodrębnienia się różnych rzemiosł i zajęć. Jest ono zazwyczaj najdalej posunięte w okolicach o najwyższym
rozwoju przemysłu i kultury, to, co w społeczeństwie pierwotnym jest dziełem pracy jednego człowieka, w społeczeństwach na wyższych stopniu kultury bywa zazwyczaj
dziełem kilku jednostek. W każdym rozwiniętym społeczeństwie rolnik jest zazwyczaj li tylko rolnikiem, rzemieślnik – tylko rzemieślnikiem. Nawet praca potrzebna do
wytworzenia jakiegoś określonego wyrobu bywa prawie
zawsze rozkładana na wiele rąk roboczych. […]

Natura gospodarstwa wiejskiego natomiast nie pozwala na takie rozczłonkowanie pracy ani na tak zupełne
oddzielenie jednego zajęcia od drugiego, jak rzemiosła.
[…] Niemożliwość przeprowadzenia w gospodarstwie
wiejskim tak zupełnego oddzielenia od siebie różnych
gałęzi pracy jest może przyczyną, dlaczego rozwój sił
produkcyjnych pracy w tej dziedzinie nie zawsze dotrzymuje kroku postępowi tych sił w rzemiosłach. Najbogatsze narody przewyższają wprawdzie zazwyczaj
wszystkich swych sąsiadów zarówno w rolnictwie, jak
i w rękodziełach, wyróżniają się jednak zwykle bardziej
wyższością w tych ostatnich niż w tamtym. Ich ziemie
są na ogół w lepszej kulturze, a pochłonąwszy więcej
pracy i kosztów, przynoszą w stosunku do obszaru i naturalnej żyzności więcej plonów.
przeł. O. Einfeld i S. Wolff
1. Wyjaśnij, co zdaniem Smitha przyczynia się do wzrostu
wydajności pracy oraz bogactwa.
2. Zastanów się, jakie czynniki wpływają na to, że dane narody są zamożne, a inne nie.

1. Gospodarka i ekonomia – pochodzenie pojęć
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lityka państwa, działania rynku itp. Ale może być
nim też przenoszenie się ludzi ze wsi do miast. Jak
widać, to pojęcie bardzo szerokie. Jeżeli coś dzieje
się w ekonomii, to najpewniej będzie to proces, bo
w nauce tej zjawiska są ze sobą powiązane.

Nieograniczone zapotrzebowanie
W ekonomii nowoczesnej podstawowym założeniem jest rzadkość i niewystarczalność dóbr. Zakłada się, że niezależnie od tego, jak bogate jest

społeczeństwo, niektóre dobra będą stale poszukiwane, ponieważ ludzie zawsze będą uważali, że
potrzebują ich więcej. Założenie to, nazywane nieograniczonością potrzeb ludzkich, stanowi podstawę większości współczesnych poglądów ekonomicznych. W okresie przedklasycznym pojęcie
niedoboru nie było uważane za podstawowe – myślano raczej, jak wpływać działalnością gospodarczą na jakość życia i jego sprawiedliwość. Przykładowo starożytny grecki filozof Arystoteles uważał,
że w razie niedoboru jakichś dóbr należy po prostu
odgórnie ograniczyć konsumpcję.

forum historyczne
Zalety specjalizacji
Zielony
05/10/2010, 15:40

Minna

Czy fakt, że kiedyś ludzie mieszkający w prehistorycznych osadach byli samowystarczalni, źle wpływał na rozwój
gospodarki?
Jeśli każdy próbuje np. i wytwarzać narzędzia, i uprawiać zboże, to czy będzie to robił doskonale?

05/10/2010, 15:40

Tom303
05/10/2010, 15:40

Minna
05/10/2010, 15:40

Tom303
05/10/2010, 15:40

Podział zadań wpłynął na rozwój rzemiosła – bo rolnicy nabywali wyroby rzemieślników, a nie wytwarzali je
sami.
Tak, i dzięki temu rzemieślnicy mogli się poświęcić specjalizacji w swoich dziedzinach, a rolnicy mogli używać
wytworzonych przez nich przedmiotów o lepszej jakości.
Poza tym mieszkańcy wsi musieli wyruszyć do miast, by móc wymienić swoje towary – rozwinął się handel,
i w ten sposób otworzyły się zamknięte wiejskie społeczności. Do tego powstały nowe warstwy społeczne –
rzemieślnicy i kupcy.

Polecenia i zadania

Praca projektowa

1. Wymień czynniki, jakie wpływają na gospodarkę i jej rozwój.
2. Wyjaśnij, dlaczego gospodarka naturalna uznawana jest za mniej nowoczesną od towarowej.
3. Samodzielnie znajdź i krótko (w 5–6 zdaniach)
opisz dowolnie wybrany proces ekonomiczny.
4. Wyjaśnij, czy ekonomia opiera się tylko na rachunku zysków i strat. Sięgnij do informacji
w internecie lub do podanej niżej literatury.
5. Na postawie dostępnych źródeł dowiedz się
więcej na temat wydajności pracy w polskiej
gospodarce. Wyjaśnij przyczyny tej sytuacji.

1. W podziale na grupy przygotujcie programy
różnych rodzajów działalności gospodarczej
spoza Polskiej Klasyfikacji Działalności.
2. Podzielcie się na trzy grupy i na podstawie dostępnych źródeł w wybranej formie (plakat,
prezentacja multimedialna, film) przedstawcie
rewolucję neolityczną, przemysłową i informatyczną.
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Warto przeczytać
M. Bochenek, Szkice o ekonomii i ekonomistach, Toruń 2004.
H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej,
przeł. A. Szeworski, Warszawa 2005.
L. Lessig, Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej
gospodarce, przeł. R. Próchniak, Warszawa 2008.
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Pieniądz i jego formy
– od starożytności
do dziś
Z tego rozdziału dowiesz się:

Wynalazek pieniądza
Z czasem niewygoda związana z wymianą barterową spowodowała potrzebę stosowania w handlu ustalonych zamienników wartości. Okazało
się, że niemal wszystkich kupców interesują metale bądź kamienie szlachetne – bardzo rzadkie,
a więc cenne. Służyły prestiżowi władców i możnych, ozdabiano nimi świątynie, stąd zawsze
były poszukiwane. Do tego można było znaczną
ilość np. rud metali czy zboża wymienić na niewielką ilość złota, co ułatwiało przewożenie zysku. Cena towaru stała się łatwa do określenia
i przeliczenia.
Kłopot polegał tylko na ważeniu kruszcu
i sprawdzeniu jego czystości. Początkowo spoczywało to na stronach transakcji, ale szybko włączyły się do tego państwa. Egipcjanie byli pierwsi
– wydobyte tam złoto odlewano w sztabkach
o takich samych wielkościach. Władza państwowa potwierdzała pieczęcią wytłoczoną w sztabce
czystość kruszcu i wagę. Znaleźli się jednak kupcy, którzy „przycinali” sztabki na brzegach, by
w ten sposób  przywłaszczyć sobie odcięty kawałek złota. Dlatego poszukiwano środka płatniczego, który trudniej byłoby sfałszować. I znaleziono
– wynalazek modyfikował pomysł egipski. Zamiast dużej sztabki kruszcu z małą pieczątką,
wprowadzono małe, okrągłe kawałki metalu –
monety, których całą powierzchnię zajmowała
pieczęć. Wynalazek ten rozpowszechnili Fenicjanie, choć narodził się prawdopodobnie w pobliskiej Lidii. W VII w. p.n.e. bito tam pierwsze monety z naturalnie występującego w tym kraju stopu srebra i złota, zwanego elektronem. Niemal
równolegle zaczęto bić monety ze srebra w greckiej Argolidzie (na pieczęci widniał żółw morski)
na Peloponezie.

 skąd wziął się wynalazek pieniądza
 na jakiej zasadzie funkcjonują banknoty
 co mogło służyć jako płacidło
 czym jest pieniądz fiducjarny

Elektron – moneta z Lidii w Azji Mniejszej (obecnie Turcja),
VII w. p.n.e. Władca swoją pieczęcią (w tym przypadku z lwem)
potwierdzał skład kruszcowy pieniądza i jego wagę. Autorytet
państwa potwierdzał w ten sposób: ten kawałek elektronu (lub
srebra, złota, miedzi) ma wagę np. 1 sykla (ok. 11,4 g). Uszkodzenie monety (np. poprzez okrawanie jej brzegu, złamanie) sygnalizowało odbiorcy, że pieniądz jest mniej wart, niż gwarantowała władza. By podtrzymać zaufanie do państwowej pieczęci,
wszelkie próby podrabiania czy uszkadzania pieniądza surowo
karano.
1. Wyjaśnij symboliczne i praktyczne znaczenie pieczęci na
monecie.
2. Wyjaśnij, dlaczego za fałszowanie czy uszkadzanie monet
groziła surowa kara.

WARTO WIEDZIEĆ
Dobra Moneta
Nazwa „moneta” i pochodne od niej słowo „mennica”
mają swoje źródło w fakcie, że mennica w Rzymie
znajdowała się przy świątyni bogini Junony o przydomku Moneta – Junona Napominająca, Dobrej Rady.

3. Pieniądz i jego formy – od starożytności do dziś
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WARTO WIEDZIEĆ
System dziesiętny i dwunastkowy
Poza przeliczaniem drachm na minę w systemie dziesiętnym (100 drachm składało się na 1 minę) Grecy
używali systemu dwunastkowego. Długo rywalizował
on z dziesiętnym – aż do 1971 r. brytyjski funt szterling
był oparty na systemie dwunastkowym, tj. 1 funt
szterling składał się z 240 pensów bądź 20 szterlingów, obecnie ze 100 pensów.

Krezus, król Lidii, zm. ok. 546 roku p.n.e., już w starożytności zasłynął jak bogacz przede wszystkim dzięki powszechnie krążącym
i akceptowanym monetom z elektronu. Znalazło się ich tyle na
rynku, że przez długi czas władca ten uchodził za wynalazcę monet
jako środka płatniczego. Dziś wiemy, że monety pojawiły się też
równolegle w Lidii, Fenicji i Grecji, ale lidyjskie były najliczniejsze.
Dramatyczny koniec państwa Krezusa, podbitego i zniszczonego
przez Persję w 546 r. p.n.e., był przez długi czas przykładem na
zmienność losu.

Upowszechnienie pieniądza
Pomysł na pieniądz spodobał się Fenicjanom, którzy nie posiadali własnych surowców. Szybko
zmonopolizowali pośrednictwo w rynku cyny,
rozprowadzali wynalezione przez siebie szkło,
tkaniny (ceniona przez starożytnych purpura wytwarzana ze ślimaków morskich), pośredniczyli
w handlu drewnem, miedzią i niewolnikami. Tej
„handlowej nacji”, która zasiedlała wąskie wybrzeże morskie i nie mogła liczyć na duże plony
swojego rolnictwa, uniwersalny środek wymiany
niezwykle ułatwiał sukces. Fenicjanie mieli swoje
kolonie w całym basenie Morza Śródziemnego,
więc pieniądz szybko upowszechnił się na tym
obszarze. Niemal równolegle wsparli Fenicjan
Grecy, którzy też posiadali kolonie i prowadzili
bardzo intensywny handel. Greckie monety srebrne drachmy (ok. 4,36 g) stały się bardzo popularne. W VI w. p.n.e. złote monety zaczęli bić władcy
ogromnego imperium perskiego. Pieniądz przyjął
się na dobre.
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Srebrna tetradrachma, czyli moneta o wartości 4 drachm
z Aten z symbolami związanymi z tym miastem: statuą Ateny
Parthenos i jej atrybutem – sową.
Wyjaśnij, o czym świadczy fakt, że Ateny wybijały swoją
monetę.

Pieniądz kruszcowy
w starożytności
Wielkie ilości pieniądza kruszcowego pojawiły się
na przełomie IV i III w. p.n.e., po podboju imperium
perskiego przez Aleksandra Wielkiego. Nagromadzone w Persji zapasy kruszców zostały przekute
na pieniądze. Nastąpił szybki rozwój handlu, rzemiosła, budownictwa – państwa hellenistyczne biły
coraz więcej monet, rywalizowały w dziedzinie gospodarczej, militarnej i kulturalnej. Pieniądz zapew-

pieniądz kruszcowy – pieniądz wykonany przynajmniej w części ze szlachetnego kruszcu (złoto, srebro)
– zwykle wart tyle, ile zawarty w nim kruszec.

moneta zdawkowa – najdrobniejsza moneta na rynku, służąca „do wydawania reszty”, w starożytności
zwykle miedziana (dziś w Polsce monetą zdawkową
są grosze).

niał najemne wojska, pozwalał budować świątynie
i pałace, nabywać dobra powszednie i luksusowe.
Prawo do jego bicia było najbardziej realną władzą.
Wkrótce skorzystało z niego nowe imperium –
Imperium Rzymskie. Jego pieniądz równie szybko
jak legiony opanował basen Morza Śródziemnego.
System oparty był na monecie złotej (aureus 7,8 g),
srebrnej (denar 3,8 g), brązowej (sestertius 25 g)
i miedzianej (as 11g). Zależność między nimi kształtowała się następująco: 1 aureus = 25 denarów =
100 sestercji = 400 asów. Były oczywiście inne, drobniejsze jednostki. Pieniądz rzymski ulegał ciągłemu
obniżaniu wartości. Dopiero w IV w. przeszedł
skuteczną reformę – podstawowa moneta – solid –
miała 4,54 g złota, a najdrobniejsza moneta złota
była warta 1/3 solida (tremiss). Rolę monety zdawkowej pełniły monety z brązu i miedzi, których
wartość obniżano, utrzymując mimo to do XI w.
stałą wartość solida. Niestety, zachodnia część imperium nową monetą cieszyła się dość krótko. Już
w IV w. nastąpił tam rozkład gospodarki towaro-

Złoty aureus z 27 r. p.n.e. z głową Oktawiana Augusta uwieńczonego wawrzynem. Tego roku August został cesarzem rzymskim,
stąd jego wizerunek pojawił się na monecie.

WARTO WIEDZIEĆ
Rzymskie płacidła
Początkowo środkiem płatniczym w różnego rodzaju
transakcjach w Rzymie było bydło. Znalazło to odbicie
w nazwie wczesnego środka płatniczego – prostokątnych miedzianych cegiełek o wadze około półtora kilograma, a także nazwie pieniądza – pecunia, pochodzącej od wyrazu pecus – bydło. Cyniczne rzymskie powiedzenie pecunia non olet (pieniądze nie cuchną)
wydaje się aktualne także i dziś, gdyż przyświecają
osobom, które nie mają skrupułów, by je zdobyć.
płacidło – powszechnie uznawany przedmiot użytkowy (lub półprodukt), będący środkiem wymiany.

wo-pieniężnej i upadek miast. Najazdy barbarzyńców i rozpad Imperium Rzymskiego dopełniły
reszty. Ludność skryła się w samowystarczalnych
wioskach, a pieniądz był bardziej wyznacznikiem
prestiżu, niż służył do codziennego obrotu. Tylko
we wschodniej części imperium (Bizancjum) zachowała się gospodarka towarowo-pieniężna, stąd
na zachodzie solida nazywano bizantem.

Pieniądz w okresie gospodarki
naturalnej – Europa Zachodnia
V–XI w.
W gospodarce naturalnej (samowystarczalnej) nie
potrzeba wiele pieniędzy. Używa się ich jako rezerwy kruszcu lub wyznacznika prestiżu. Bardziej
liczyła się ziemia i liczba zależnych ludzi. Stan taki
trwał w Europie Zachodniej od IV do XI w. Władcy
wydawali jednak monety (denary), które miały
przede wszystkim służyć celom propagandowym.
Emisje były krótkie, a w handlu funkcjonowały
różne monety obok siebie. Jedynym stałym środkiem płatniczym był bizantyjski solid (bizant), ale
ten był złoty, a więc dość drogi.
Karol Wielki wprowadził uporządkowany system, w którym funt karoliński = 20 solidom = 240
denarom. Z czasem denar ulegał osłabieniu – kolejni władcy osłabiali próbę srebra. W tym okresie
dała o sobie znać najbardziej tzw. funkcja tezauryzacyjna pieniądza – przechowywano monety o dobrej próbie srebra na czarną godzinę, często przez
pokolenia. Schowane głęboko, stanowiły lokatę
bogactwa. Większość ludzi radziła sobie bez pieniędzy, gdyż w rozliczeniach handlowych stosowano środki zastępcze, tzw. płacidła.

Denar Chrobrego z ok. 1000 r. z wyobrażeniem głowy pierwszego
polskiego króla oraz napisem GNEZDVN CIVITAS. Napis ten stał się
podstawą kojarzenia tej niepozornej monety ze zjazdem gnieźnieńskim.
Wyjaśnij, jakie znaczenie dla władcy miało bicie przez niego
monety.

3. Pieniądz i jego formy – od starożytności do dziś
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Powrót do gospodarki towarowo-pieniężnej
w XI–XIII w. spowodował, że w XIII i XIV w. w Europie zreformowano monety – pojawił się europejski pieniądz złoty – floren lub dukat (3,56 g). Obok
niego zastosowano grubą monetę srebrną (grosz
praski). Funkcjonowała również w Polsce jako
przelicznik. W rzeczywistości posługiwano się
półgroszami i ćwierćgroszami, które z czasem traciły na wartości. Największa polska jednostka
przeliczeniowa, grzywna (197 g srebra) równa była
48 groszom lub 768 denarom.

WARTO WIEDZIEĆ

Skarb żelazny z Krakowa odnaleziono w 1979 r. w pobliżu
wzgórza wawelskiego. Składał się z ponad 4 tys. grzywien siekieropodobnych o łącznej wadze blisko 4 ton. Żelazne grzywny
są zwykle uważane są za rodzaj sztabek surowca żelaznego.
Srebrny grosz praski, o solidnej grubości, był bity przez władców
czeskich począwszy od początku XIII w., gdy w Czechach odkryto
bogate złoża srebra.
Wyjaśnij, dlaczego grosz praski zyskał tak duże znaczenie
w średniowiecznej Europie Środkowej.

WARTO WIEDZIEĆ
Ceny w dawnej Polsce
W XIV w. w Królestwie Polskim kura kosztowała
1 grosz, wół 30, koń – 300, para butów – 4, baran – 8,
łan ziemi (16 ha) – 192 gr, roczny czynsz chłopski z łana
– 20 gr, zbroja płytowa – 475 gr. Za nabycie kamienicy
w Krakowie w początku XV w., w której mieściło się
późniejsze Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, trzeba było zapłacić 28 800 gr (600 grzywien).

Pieniądz kruszcowy epoki
nowożytnej
W XVI w. w Europie nastąpiła rewolucja cen. Doszło do znacznego wzrostu cen żywności i nieco
niższego wyrobów rzemieślniczych na skutek napływu znacznej ilości srebra z odkrytej w 1492 r.
Ameryki. Stąd upowszechnienie pieniądza srebrnego i zwyżka wartości złotego. Systemy monetarne nadal nawiązywały do średniowiecznych,
a dukat (i jego wielokrotności) upowszechniły się
– w Rzeczpospolitej nazywano go czerwonym
złotym. W przeciwieństwie do srebrnej monety
złota nie traciła na wartości.
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Zastanów się, na jakiej zasadzie dany towar zostawał płacidłem. Co decydowało o jego wartości?

Płacidła – dawna forma pieniądza
Z naszych terenów znamy kilka płacideł: lniane chusty
o standardowych rozmiarach (stąd od płótna pochodzi
właśnie polskie słowo „płacić”), grudki bursztynu, pojemniki soli, półobrobione żelazne siekierki i skórki
zwierząt leśnych. Pęk takich skórek nazywano „grzywną”, co potem przeniesiono na jednostkę wagi srebra
– pół funta karolińskiego, po łacinie nazywany marca,
czyli 197–203 g. W innych kulturach płacidłem mogło
być bydło (Imperium Rzymskie), wielbłądy (północna
Afryka), a nawet… muszelki kauri (Afryka, Azja i wyspy Pacyfiku).

Pieniądz papierowy
Posiadanie dużej ilości kruszcu było ryzykowne.
Lepiej było trzymać go w dobrze zabezpieczonym
miejscu. Takim były np. sejfy złotników czy kantory bankowe. Oddający na przechowanie złoto
otrzymywał kwit depozytowy. Z czasem regulowano należności tymi kwitami, a złoto pozostawało nadal w skarbcach. Złotnicy i bankierzy zaczęli
emitować same kwity jako rodzaj zadłużenia – zakładali, że tylko niewielka część posiadaczy kwitów zażąda zwrotu w kruszcu. Z czasem państwo
przejęło kontrolę nad tą procedurą, wprowadzając
jeden bank emisyjny. W ten sposób bilety czy

nych był Bank Anglii, który oficjalnie w 1844 r. rozpoczął druk papierowych funtów, w pełni wymienialnych na złoto. Przyjęto system waluty złotej
(wymienialność banknotów na złoto). Po I wojnie
światowej zaczęto powoli odchodzić od walut opartych na złocie na rzecz pieniądza fiducjarnego.

bank emisyjny – bank mający wyłączne prawo emitowania pieniędzy w danym państwie, np. Narodowy
Bank Polski (NBP) w Polsce.
banknot – drukowany papierowy pieniądz, zastępujący pieniądz kruszcowy. Jego wartość jest pochodną
zaufania do władz i gospodarki.

Pieniądz fiducjarny

kwit depozytowy – dokument potwierdzający przekazanie bankowi depozytu, np. złota, także: dokument
potwierdzający prawo własności papierów wartościowych, np. akcji (➞ s. 55).
pieniądz finducjarny – rodzaj waluty bez pokrycia
w dobrach materialnych jak złoto czy srebro, której
wartość opiera się na monopolu państwa na danym
obszarze, emitującego go jako legalny środek płatniczy na swoim terytorium, oraz na zapotrzebowaniu
instytucji państwowych do poboru podatków.

Banknot euro (awers) – rodzaj waluty wprowadzonej w 2002 r.
w krajach europejskich (obecnie 17 krajów). Na awersie się znajduje się most w stylu danej epoki, na rewersie okno w tym samym stylu. Banknoty są drukowane na specjalnym papierze i opatrywane wieloma zabezpieczeniami, w tym hologramami.
1. D
 owiedz się, jakie warunki powinno spełnić państwo, by
mogło wprowadzić u siebie euro.
2. W
 yjaśnij, jaki był cel wprowadzenia euro. Jakie znaczenie
miało to dla operacji finansowych w Europie?

banknoty stały się odpowiednikiem pieniądza
kruszcowego i często w znacznej części miały pokrycie w kruszcu lub innych walutach, zdeponowanym w bankach. Takie banknoty sporadycznie
pojawiały się od XVII w., a wiek XIX i pierwsza
połowa XX w. należała już do nich. Wzorem dla in-

Termin „pieniądz fiducjarny” pochodzi od łacińskiego słowa fides, czyli wiara. Odbiorca wierzy w zapewnienie państwa, które emituje pieniądze, że pieniądz ma pokrycie w towarze, usługach, rezerwach
i innych zasobach ekonomicznych tego kraju. Wartość takiego pieniądza reguluje państwo i częściowo
rynek walutowy. Może mieć formę banknotów lub
monet. Większość walut dzisiaj ma charakter fiducjarny, co pozwala władzom państwowym na druk
„pustego” pieniądza. Łatwość dodruku pieniądza
doprowadziła do sporych zawirowań walutowych
przed II wojną światową (➞ s. 29–30). Dlatego
w 1944 r. na konferencji w Bretton Woods przyjęto
porozumienie, ograniczające wahania kursów wymiany walut na inne w granicach 1 procenta. W innym przypadku państwo, które chciało obniżyć
wartość swojej waluty, musiało negocjować z innymi. System załamał się pod wpływem odejścia od
niego przez USA, które zrezygnowały jednocześnie
z pełnej wymienialności dolara na złoto (1971). Do
dziś podejmowane są próby powrotu do negocjowanego systemu walut.
Pieniądzowi fiducjarnemu sprzyja istnienie pieniądza bezgotówkowego, czyli pieniądza na rachunku bankowym, przelewanego z rachunku bankowego na inny rachunek. Ten pieniądz pojawił się
dość wcześnie – systemu rachunków bankowych
używali już Fenicjanie, jednak burzliwy jego rozwój
nastąpił w XX w., kiedy powiązano go z pieniądzem
elektronicznym, czyli przelewanym przy pomocy
kart magnetycznych i internetu. Obniżyło to koszty.

WARTO WIEDZIEĆ
Starożytne pieniądze fiducjarne
Typem fiducjarnego pieniądza były spartańskie monety żelazne. Miały za zadanie ograniczyć wymianę tylko
do Sparty i chciwość wśród obywateli, w rzeczywistości mając pokrycie tylko w zaufaniu do władzy. Podobny charakter miały mongolskie banknoty, emitowane w Chinach (patrz tekst źródłowy ze s. 24).
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Tekst źródłowy
O produkcji banknotów
przez chana Kubilaja (XIII w.)
Wiedzcie, że każe on robić pieniądze w następujący
sposób. Poleca brać korę z drzew, […] ściągać delikatny miąższ znajdujący się między korą a drewnem, ten
nasyciwszy klejem, rozgniatać i wałkować, aż powstaną arkusze podobne do papieru, ale całkiem czarne. I te
arkusze kraje się rozmaicie na większe i mniejsze kawałki, kwadratowe lub prostokątne, raczej dłuższe niż
szersze. Najmniejszy pieniądz wart jest połowę denara,
inny […] aż do dziesięciu bizantów. I wszystkie te pieniądze papierowe pieczętowane są pieczęcią Wielkiego
Chana. […] Każde zaś fałszerstwo karane jest śmiercią.
Monetę ową wypuszcza Chan w tak wielkiej ilości, że
mógłby za nią wykupić wszystkie skarbce świata. Gdy
te papierowe pieniądze zrobione są w wyżej podany
sposób, używa ich do wszystkich wypłat […]. I nikt nie
śmie ich odrzucić z obawy, by życia nie stradać. Lecz
zapewniam was, że wszyscy jego poddani i ludy
wszystkie podwładne chętnie przyjmują te papierowe
pieniądze, gdyż mogą nimi płacić wszelkie towary […]
I ręczę wam, że pieniądz papierowy wartości dziesięciu
bizantów nie waży ani jednego.
Źródło: Marco Polo, Opisanie świata, przeł. A.-L. Czerny, PIW, Warszawa 1975.

Czy można obyć się dziś
bez pieniądza?
Pomijając zaszycie się w dziczy i korzystanie z darów natury, pojawiło się kilka poważnych pomysłów rezygnacji z użycia pieniądza. Dlaczego? Ciągle go brakuje. Wielu ludzi nie stać na zakupy
drogich, choć potrzebnych towarów i usług. Powstają więc pomysły na rozwiązania typu barterowego (wymiany usług) lub nawet bardziej skom
plikowane systemy, bazujące na rozwiązaniach
niedochodowych, ale wykorzystujących swego rodzaju „pieniądz wirtualny”, czyli przelicznik towarów i usług. Przykładem takiego rozwiązania jest
LETS (Lokalny System Wymiany i Handlu), opracowany przez Michaela Lintona w 1982 r. i zastosowany w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada). Obejmuje lokalną społeczność. Jeśli np. pilnuję dziecka sąsiadki,
zarabiam wirtualne punkty kredytowe. Jeśli nazbieram ich wystarczająco dużo, mogę je wydać np. na
zakup lokalnej gazety, pojechać taksówką itp. Z kon26
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Chan Kubilaj (1251–1294) – wielki chan mongolski i pierwszy
cesarz chiński z dynastii Yuan (od 1279 r.), wnuk Czyngiz-chana,
na jego dworze przebywał wenecki kupiec i podróżnik Marco
Polo.
1. Wyjaśnij, dlaczego papier na banknoty wytwarzany był
inną technologią niż powszechnie używany.
2. Wymień zalety banknotów, które zauważa Marco Polo.
3. Wskaż fragmenty tekstu, które potwierdzają fiducjarny
charakter pieniądza mongolskiego.
4. Wskaż fragment tekstu, w którym jest mowa o potencjalnym niebezpieczeństwie dla gospodarki, ukryte w systemie pieniądza fiducjarnego.

ta znikają punkty, pojawiając się na koncie redakcji
gazety lub taksówkarza. Po co taki system, skoro to
tak podobne do pieniędzy? W systemie tym nie ma
odsetek, pozwala on na walkę z bezrobociem (każda praca się liczy), umacnia więzi pomiędzy ludźmi
(muszą sobie zaufać), jest odporny na inflację i zmiany koniunktury. To rozwiązanie ma jednak wiele
ograniczeń – wymaga sprawnie współdziałającej
społeczności, wzajemnej uczciwości i szczegółowych ustaleń co do wyceny usług.

WARTO WIEDZIEĆ

Ograniczanie zapotrzebowania
Współcześnie wielu ludzi stara się świadomie ograniczać konsumpcję z przyczyn światopoglądowych (by
nie mieć zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy) i ekologicznych (by nie zużywać nadmiernie zasobów naszej
planety). Powstały specjalne portale internetowe służące bezgotówkowej wymianie rzeczy i usług. Taką filozofię życiową określa się mianem minimalizmu.

forum historyczne
Wiarygodność pieniądza fiducjarnego
Milton
05/10/2010, 15:40

FiniL
05/10/2010, 15:40

Słyszeliście o tym, że osobom chcącym lepiej kontrolować swoje wydatki zaleca się płacenie gotówką, nie kartą?
Bo łatwiej wydaje się pieniądze, gdy się ich nie widzi...
Tak, pieniądz bezgotówkowy ma swoje pułapki, podobnie jak fiducjarny. Wymienialność banknotów na złoto czy
srebro zgromadzone w państwowym skarbcu dodawałaby im wiarygodności w moich oczach.

Manna001

Już żadne państwo nie zgodzi się na to, żeby banknoty miały pokrycie w szlachetnych kruszcach, to wymagałoby
zgromadzenia ogromnych rezerw. Poza tym są inne niż kruszce zasoby państwa.

FiniL

bo obracanie wirtualnymi pieniędzmi jest dużo łatwiejsze…

05/10/2010, 15:40

Milton
05/10/2010, 15:40

Dlatego przyczyniło się do obecnego kryzysu, bo – w skrócie – państwa nie były w stanie kontrolować, że banki
udzielały pożyczek każdemu, kto chciał, nie tylko tym, którzy byli wypłacalni.

Polecenia i zadania

Warto przeczytać:

1. Przejrzyj systemy monetarne w różnych epo
kach. Wyjaśnij, z jakiej cywilizacji odziedziczo
no system liczenia w dwunastkach i sześćdzie
siątkach.
2. Wskaż wady i zalety pieniądza kruszcowego.
3. Wyjaśnij, dlaczego współcześnie pojawiają się
pomysły, by rozliczeń dokonywać w ogóle bez
pieniędzy.
4. Na podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij, dlaczego państwa zrezygnowały z wymienialności
swoich walut na złoto i jakie są konsekwencje
tej decyzji.
5. Dowiedz się więcej o światowym kryzysie, któ
ry rozpoczął się w 2007 r. Wyjaśnij, jaką rolę
odegrały tu instrumenty finansowe stosowane
przez banki.

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Na
ukowe PWN, Warszawa 2002.
I. Antowska-Bartosiewicz, W.L. Jaworski, Leksykon finanso
wo-bankowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1991.
L. Babauta, Przez minimalizm do szczęścia. Praktyczny prze
wodnik po życiu zgodnie z filozofią minimalizmu, przeł.
P. Kata (e-book).
K. Walker, Pieniądz w biegu historii, Webheim.de, http://we
bheim.de/translated/Pieniadz_w_bigu_historii (polski
przekład).

Praca projektowa
1. Na podstawie dostępnych źródeł oraz wizyt
w banku i mennicy dowiedzcie się, w jaki sposób zabezpiecza się pieniądze i karty kredytowe przed sfałszowaniem, a następnie przygotujcie prezentację na ten temat.
2. Zaprojektujcie kwiz dotyczący ekonomii i finansów. Zastanówcie się nad możliwością wykorzystania złotych myśli i przysłów na te tematy.
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Późnośredniowieczne przedstawienie oraczy. W wyniku najazdu barbarzyńców i upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego w trwającym od
V do XV w. średniowieczu nastąpiła zapaść rynku towarowo-pieniężnego
i co za tym idzie upadek miast. W tym okresie dominowały rolnictwo
i hodowla. Życie gospodarcze skupiało się w wielkich majątkach ziemskich będących własnością króla i możnowładców. Z czasem, od XI w.,
wraz z rozwojem handlu i miast na nowo zaczęła funkcjonować gospodarka pieniężna, rozwinęły się rzemiosło i handel, pojawiły się także pierwsze
manufaktury.

Średniowiecze

Ceremonia hołdu lennego. W całej Europie rozwinął się feudalizm, system społeczno-gospodarczy,
w którym wielką rolę odgrywała własność ziemi.
Na szczycie systemu zależności nazywanej drabiną feudalną znajdował się władca (senior), który
przekazywał lenno rycerzom – wasalom, a ci własnym wasalom wydzielali ziemię ze swych włości.
Dostojnicy kościelni byli seniorami dla swoich wasali, a jednocześnie wasalami władcy. Na samym
dole tej drabiny znajdowali się chłopi odpracowujący możliwość uprawiania ziemi świadczeniem
powinności pańszczyźnianych, a z czasem płaceniem czynszu.

Wieś gospodarująca zgodnie z zasadami trójpolówki. W średniowieczu wielkie znaczenie
miało poszerzanie areału upraw m.in. poprzez
wyrąb lasów czy osuszanie bagien. Starano się
też zwiększyć wydajność, na skutek czego upowszechniły się żelazne pługi oraz inne narzędzia
rolnicze oraz młyny i wiatraki, wprowadzono
także trójpolówkę. Trójpolówka to system
uprawy roli, w którym co roku jedno pole obsiewano jesienią zbożami ozimymi, drugie wiosną
zbożami jarymi, a trzecie pozostawiano jako
ugór. Przemienność upraw znacząco zwiększyła
ich wydajność, raz na trzy lata jedna część ziemi
miała przerwę na ugorowanie, co pozwalało
uniknąć jej wyjałowienia.

Klasztor cystersów we Włoszech. Niezwykle ważną rolę w gospodarce odgrywał Kościół gromadzący ziemie nadawane przez
władców. Duże znaczenie miały klasztory, będące nie tylko ośrodkami życia kulturalnego, ale także gospodarczego (np. cystersi).
Sprawnie zarządzane ogromne gospodarstwa rolne przynosiły
władzy duchownej znaczne dochody. Kwestia potęgi Kościoła
opartej na dobrach materialnych budziła kontrowersje, jako że bogactwo uchodziło w chrześcijaństwie za podejrzane. Z czasem
poglądy Kościoła uległy ewolucji, zwłaszcza wyznawcy kalwinizmu uznawali zamożność za wynik pracowitości i łaski Bożej.

Rycerze szturmujący mury Jerozolim
y
w 1099 r. Wyprawy krzyżowe, które
trwały od XI do XIII w., miały na celu odbi
cie
przez europejskie rycerstwo grobu Chry
stusa z Jerozolimie, która została zajęta
przez
muzułmanów. Ich podłoże oprócz religijneg
o
miało także charakter ekonomiczny – liczn
e
ubogie rycerstwo obiecywało sobie boga
te
łupy, a włoscy mieszczanie rozszerzenie
zasięgu handlu ze Wschodem. W tym okre
sie
powstały zakony rycerskie, których cele
m
była obrona pielgrzymów zmierzających
do
Ziemi Świętej, w tym joannici, templariu
sze
i Krzyżacy.

We włoskim banku, koniec XIV w. W średniowieczu rozwinęły się
instrumenty finansowe znane już ze starożytności jak kredyty i weksle związane z działalnością bankową. Pierwszymi bankierami
byli średniowieczni włoscy kupcy, którzy zajmowali się wymianą
pieniądza kruszcowego, udzielanie pożyczek i przyjmowaniem depozytów. Klienci deponowali wkłady pieniężne u wybranego bankiera, po czym otrzymywali zaświadczenie – weksel, co upoważniało ich do odbioru wartości wkładu u innego bankiera w miejscowości, gdzie chcieli przeprowadzić transakcję. W późniejszym
okresie zobowiązania pieniężne regulowano wekslami.

Średniowieczny plan Środy Śląskiej – jej prawo lokacyjne zwane średzkim przyjęło wiele innych polskich miast. W średniowieczu w Polsce upowszechniła się lokacja miast
i wsi na prawie niemieckim, najczęściej magdeburskim lub lubeckim, lub jego polskich
odmianach. Zgodnie z określonymi normami prawnymi zakładano nową osadę lub zmieniano je w już istniejących. Wybrany przez księcia zasadźca zawierał z przyszłymi mieszkańcami umowę, na podstawie której płacono władcy czynsz w pieniądzu (choć przez pierwszy okres zwykle byli z tej opłaty zwolnieni). Spowodowało to zwiększenie liczby ludności
w Polsce i upowszechnienie się pieniądza jako narzędzia działalności gospodarczej.

5

Kredyt – krwiobieg
gospodarki

Z tego rozdziału dowiesz się:

 dlaczego kredyt jest niezbędny do funkcjonowania
gospodarki rynkowej

 w jaki sposób kredytowano przedsięwzięcia gospodarcze
w starożytności, średniowieczu i nowożytności

Skazani na kredyt

w różnych epokach

Gospodarka towarowo-pieniężna w warunkach
normalnie działającego rynku jest skazana na kredyt. Zanim coś, co wyprodukujemy, uda się sprzedać, trzeba to najpierw wytworzyć i przewieźć.
Dobrze, jeśli mamy na to środki – by zakupić surowce, opłacić siłę roboczą i transport. Ale wtedy
też w pewien sposób „kredytujemy” własną produkcję, ponieważ płacimy za coś, z czego zysk
otrzymamy dopiero w przyszłości. Kapitał własny
jest więc swego rodzaju kredytem, tylko najmniej
kosztownym.
Często jednak brak własnego kapitału staje na
przeszkodzie produkcji czy transakcji. Wtedy potrzebny jest kapitał zewnętrzny, a więc kredyt od
innej osoby bądź instytucji, czasem nawet w tym
wyspecjalizowanej, jak bank. Jego pozyskanie
wiąże się najczęściej z koniecznością zwrotu kapitału o wiele większej wartości, niż został pożyczony. Pożyczka niesie ze sobą dodatkowe koszty, bez
niej jednak wiele osób nie byłoby w stanie podjąć
działań wymagających nakładów finansowych,
a w konsekwencji – nie miałoby zysków, które
można dalej inwestować. System kredytowania
napędza zatem w widoczny sposób gospodarkę
rynkową.
Spotykamy się z różnymi rodzajami kredytów,
zależnie od celu, na jaki mamy przeznaczyć pieniądze, i warunków, na jakich mamy się rozliczyć
z pożyczonej kwoty. Mogą to być kredyty na codzienne wydatki (konsumpcyjne), na inwestycje
gospodarcze, na budowę lub zakup nieruchomości
(najczęściej pod jej zastaw – hipoteczne). Kredyty
mogą być krótko- i długoterminowe, o niższym
bądź wyższym oprocentowaniu.
Kredytów udzielano już w starożytności. W średniowieczu taka forma pożyczki stała się bardziej
popularna i bardziej sformalizowana, nastąpił roz-

 jak kryzys kredytowania wpływał na gospodarkę
 na czym polega umowa kredytowa

kredyt (od łac. credo – wierzę) – wedle prawa bankowego to pożyczenie pieniędzy przez wierzyciela dłużnikowi na określony w umowie czas i cel pod warunkiem zwrotu pożyczki w terminie wraz z oprocentowaniem i innymi kosztami (np. prowizją banku itp.).

kapitał – zgromadzone środki (finansowe lub w innej
formie); w razie braku kapitału własnego można na
dany cel uzyskać pożyczkę (pożyczyć kapitał od innej
osoby lub instytucji), co najczęściej wiąże się z koniecznością spłaty wraz z odsetkami.

wierzyciel – osoba, której ktoś jest winny pieniądze.

dłużnik – osoba pożyczająca od kogoś pieniądze.

lichwa – forma pożyczki kredytowej z bardzo wysokim procentem, pochodząca ze starożytności, lecz najbardziej popularna w średniowieczu.

lichwiarz – człowiek zajmujący się lichwą (pożyczający na wysoki procent).
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wój banków (zob. s. 00), które zajmowały się pośredniczeniem w transakcjach finansowych
i udzielaniem pożyczek, upowszechniła się też
profesja lichwiarza – osoby pożyczającej pieniądze
na często bardzo niekorzystnych warunkach. Przeciwko lichwie występował Kościół (zob. s. 00), krytykując ludzi żyjących z pożyczania na procent.
Określenie „lichwiarz” stało się na długo synonimem bezdusznego wyzyskiwacza.

Marinus van Reymersvaele, Lichwiarze, 1548–1551
Opisz, w jaki sposób przedstawiono tu lichwiarzy. Wyjaśnij,
z czego to mogło wynikać.

odsetki (oprocentowanie kredytu) – wedle prawa
bankowego to kwota uzyskiwana przez wierzyciela za
udostępnienie pieniędzy dłużnikowi, zwracana razem
z pożyczoną kwotą; wpływ na jej wysokość mają dziś
różne czynniki: stopa procentowa, czas, na jaki pożyczane są pieniądze, wielkość udostępnionego kapitału; wysokość stopy procentowej zależy obecnie od
władz państwowych i polityki banku.

Kiedy człowiek zaczął pożyczać?
– starożytne początki kredytu
Pożyczano już co najmniej w neolicie, jeśli nie wcześniej: narzędzia, odzież i żywność. Zwracano je zwykle
po jakimś czasie – niekiedy w innej formie (np. żywność
za narzędzia). Prawdopodobnie najczęściej nie wymagano odsetek – do dziś zresztą pożycza się szklankę
mąki od sąsiadów, a zwraca im ją bez dodatkowego
wynagrodzenia. Takie pożyczki nie byłyby więc kredytem w dosłownym znaczeniu. Są to jednak tylko przypuszczenia, ponieważ z tych czasów nie mamy wystarczających informacji ze źródeł historycznych.
Pierwsze materialne dowody na udzielanie pożyczki pochodzą ze starożytnego Sumeru, z miasta
Ur, z około 3500 lat p.n.e. Są to żetony w kształcie
zwierząt i przedmiotów powszechnego użytku, które w ramach potwierdzenia zamykano w glinianym
naczyniu, żeby zaświadczyć, co stało się przedmiotem transakcji. Zapewne naczynie to było rozbijane,
kiedy przychodziło do zwrotu pożyczki. Na zewnątrz zapisywano kreseczkami, ile jakich żetonów
znajduje się w środku, nie zaznaczano natomiast terminu rozliczenia. Istnieje teoria, że właśnie z takich
zapisów narodziło się pismo klinowe (zob. s. 00).
A skąd pomysł na odsetki (oprocentowanie)? Jeśli pożyczasz komuś ziarno na siew, to on po zasianiu i zebraniu plonów będzie miał więcej ziarna niż
pożyczył. Gdybyś ty je posiał, zamiast pożyczać –
też miałbyś więcej. Logiczne więc jest, że pożyczkobiorca powinien podzielić się choć częścią zysku, bo
udzielający pożyczki swój zysk (potencjalny) stracił. Podobnie będzie ze zwierzęciem – pożyczasz
komuś krowę, która może mieć cielęta. Ten, kto ją
hoduje, ma z niej mleko, ale powinien ci ją zwrócić
wraz z cielęciem. Potwierdzenie takiego sposobu
myślenia można znaleźć w starożytnych językach –
w sumeryjskim, egipskim i greckim termin „odsetki” pochodzi od tych samych słów, co „krowa” lub
„rodzenie”. Majątek, jak bydło, musi się mnożyć.
Tak myśleli starożytni kupcy. Od momentu upowszechnienia pisma możemy nawet dość dokładnie
prześledzić wiele pożyczek na „procent”, a więc –
w naszym rozumieniu – transakcji kredytowych.
W starożytności na Bliskim Wschodzie kredytowano wyprawy kupieckie, pożyczano na podatki i drobną działalność gospodarczą, a także – na
życie. Wystawiano weksle (zob. więcej s. 00), handlowano nimi, dokonywano przelewów. Istniała
już wtedy właściwie większość operacji finansowych znanych dzisiejszej bankowości.
5. Kredyt – krwiobieg gospodarki

37

Dokument pożyczki
1 minę srebra (ok. 480 g), którą Dumuzi-gamil i Shumiabija pożyczyli od Shumi-abum, [w ten sposób, że] 0,5
miny i 9 szekli (ok. 312 g) jest winny Shumi-abija, a 0,5
i 7,17 szekli (297,3 g) jest winien Dumuzi-gamil. Złożyli
przysięgę. Wobec siedmiu świadków [tu lista]. Trzeciego dnia drugiego miesiąca, rok po tym, gdy wykopano
kanał sprawiedliwości.

Dokument spłaty
(wystawiony 5 lat później)
Część [przypadającą na siebie] z 1 miny srebra pożyczonej od Shumi-abum wspólnie przez Dumuzi-gamil i Shumi-abija, syna Igmil-Sin, spłacił Dumuzi-gamil [w wyso-

kości] 0,5 miny srebra z odsetkami za 5 lat [na ręce] Nurishuu i Sin-ashared. W obliczu pięciu świadków [tu lista].
W trzecim miesiącu drugiego roku po zdobyciu Isin.
Źródło: W.N. Goetzmann, K. Geert Rouwenhorst, The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets,
Oxford University Press, Oxford 2005.

1. Przeczytaj uważnie treść starożytnej umowy kredytowej.
Wymień jej strony.
2. Podaj, jakie informacje znajdowały się w takiej umowie.
3. Znajdź miejsce, w którym jest mowa o odsetkach.
Co na ten temat możemy się dowiedzieć?
4. Wymień zabezpieczenia, jakich wymagał kredytodawca.
5. Na czyje ręce został spłacony dług? O czym to może świadczyć? Przedstaw swoje hipotezy.

WARTO WIEDZIEĆ
Pierwsze kryzysy kredytowania
Kredyty są jednym z mechanizmów gospodarki rynkowej, wpływają na jej ożywienie i rozwój, raz na jakiś
czas dochodzi jednak do kryzysów na tle zadłużenia – do
„przekredytowania”. W takich sytuacjach znaczna część
pożyczkobiorców nie była w stanie spłacać swoich
zobowiązań, traciła więc majątki, domy, a wręcz wolność osobistą.
Wtedy zdarzały się nawet interwencje władców.
W VI w. p.n.e. ateński archont Solon przeprowadził
„strząśnięcie długów” i wykupienie wszystkich ateńskich obywateli sprzedanych za długi do niewoli.
Ciekawie problem „przekredytowania” rozwiązano
w Izraelu. Co 7 lat ogłaszano „rok szabatowy”, w którym
likwidowano niespłacone długi. Dotyczyło to tylko Izraelitów, sumy pożyczone obcym nie były anulowane – mówi
o tym Biblia: Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 15,1–10).
Prawo żydowskie zabraniało także przejmowania w zastaw rzeczy niezbędnych do życia (kamieni z żaren, okrycia nocnego, ubrania wdowy – Pwt 24) oraz pobierania
odsetek od Izraelitów. Oczywiście wówczas straty ponosili wierzyciele. Król perski Dariusz II (panujący w latach
424–404 p.n.e.) anulował własne długi z czasów walki
o władzę, ale ponieważ były one udzielone pod zastaw
ziemi jego zwolenników, ci stracili swe dobra.
Wyjaśnij, w jaki sposób „strząśnięcie długów” zmieniło sytuację społeczną i polityczną Aten.
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Niewolnicy w łańcuchach, płaskorzeźba znaleziona w Smyrnie.
Niewola za długi była w starożytnej Grecji dość częsta. Niewolnika
pozbawiano wszelkich praw, nie tylko politycznych. Nie mógł on
posiadać majątku i stawał się całkowitą własnością swojego pana.
Szczególnie dotkliwe było to dla osób, które urodziły się wolne,
a swoje prawa straciły, ponieważ popadły w tarapaty finansowe.

Greckie kredyty wysokiego
ryzyka

Kryzys III w. w Imperium
Rzymskim

Starożytni Grecy, którzy potęgę zbudowali na handlu, przejęli rozwiązania kredytowe, podobnie jak
pismo, od Fenicjan (zob. s. 00). Dopiero w Grecji pojawiły się jednak kredyty wysokiego ryzyka, udzielane na wyprawy morskie. Morze było najlepszą
drogą komunikacji między poleis. To wodą transportowano ludzi i przewożono towary. Sfinansowanie wyprawy nie było tanie: należało przygotować statek, zatrudnić załogę, a także zakupić towar.
Wielu kupców nie mogło samodzielnie zebrać takiego kapitału, dlatego pożyczki stawały się coraz
bardziej popularne. Oprocentowane sięgało nawet
25% w skali miesiąca. Koszt takiego kredytu był
więc znaczny, ale zyski z udanej morskiej wyprawy
handlowej – jeszcze większe. W razie katastrofy
i zatonięcia statku lub napadu piratów bankierzy
nie domagali się zwrotu pożyczki – wysokie oprocentowanie było czymś w rodzaju ubezpieczenia.
Siedziby najważniejszych banków kredytowych w Grecji to Milet (na początku V w. p.n.e.
zniszczony przez Persów, szybko upadł) i przede
wszystkim Delos. Nie tylko miało ono świątynię
Apollina, która świetnie nadawała się do przechowywania kosztowności, lecz także przez dłuższy
czas gościło skarbiec Związku Morskiego (V w.
p.n.e.). A pieniądz przyciąga pieniądz. Greccy bankierzy z Delos i Koryntu stosowali weksle i obligacje (zob. s. 00), kredyty pod zastaw, hipoteczne
i inne. O ile Korynt, po rzymskim podboju zburzony w 146 r. p.n.e., przestał się liczyć (podobnie
jak inna potęga kredytowa – fenicka Kartagina),
o tyle Delos pozostało centrum kredytowym i bankowym do kryzysu III w. n.e.

W III w. cesarstwo rozciągało się na przestrzeni,
której żaden władca nie był w stanie kontrolować.
Coraz większym zagrożeniem stawały się wędrujące ludy barbarzyńskie, które pustoszyły ziemie
cesarstwa. Władza stała się niestabilna. Tron cesarski był obsadzany przez wojsko, dochodziło do
przewrotów, cesarze ginęli w wojnach domowych,
pojawiało się wielu uzurpatorów. Sytuacja ta nie
sprzyjała gospodarce. Podróże kupców niosły ze
sobą większe ryzyko, życie codzienne było bardziej kosztowne. Zwiększono wydatki na armię,
podniesiono więc podatki. Do złotych i srebrnych
monet dodawano coraz więcej miedzi, obniżając
tym samym jakość kruszcu. W rolnictwie znaczenia nabrały większe gospodarstwa, zwane latyfundiami. Zwykli chłopi tracili swoje ziemie, zmuszeni byli do dzierżawienia roli od innych,
popadali przy tym w jeszcze większe długi i byli
na stałe przywiązywani do ziemi swoich wierzycieli. W handlu powracano do skali lokalnej i do
kupna najpotrzebniejszych towarów. Powrót do
gospodarki naturalnej, a więc produkcji na własny
użytek, w zachodniej części imperium w IV w. spowodowało upadek kredytów. Nieliczne potrzeby
w tym względzie zaspokajali głównie Żydzi.
Upowszechnienie się chrześcijaństwa dodatkowo
skomplikowało podejście do kredytu – pierwsi
chrześcijanie odrzucali w ogóle pożyczanie na
procent (zob. s. 00).
W V w. doszło upadku zachodniego cesarstwa
ze stolicą w Rzymie, a wschodnia część cesarstwa
ze stolicą w Bizancjum – zwane stąd bizantyńskim
– przetrwało jeszcze tysiąc lat.
Grecki statek handlowy, rycina z XIX w.
Długa i urozmaicona linia brzegowa oraz
górzystość Grecji sprzyjały rozwojowi żeglugi. Greckie statki były wyposażone
i w żagle, i w wiosła. Grecy, podobnie jak
niegdyś Fenicjanie, założyli liczne kolonie
w basenie Morza Śródziemnego i prowadzili między nimi ożywiony handel. Wyprawy
morskie, choć niebezpieczne, przynosiły
wielkie zyski. Okręty służyły greckim miastom-państwom także podczas wypraw
wojennych m.in. podczas wojen perskich.
Wyjaśnij, dlaczego Grecy tak biegle rozwinęli sztukę nawigacji.

5. Kredyt – krwiobieg gospodarki
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Pieniądz krzyżowców
Od upadku zachodniej części Imperium Rzymskiego w V w. aż do XII w. kredyt na większą skalę funkcjonował tylko w Bizancjum – cesarstwie
wschodnim, gdzie zajmowali się nim Syryjczycy
i Grecy. Na Zachodzie mechanizm kredytowania
odrodził się dopiero wraz z krucjatami. Krzyżowcy musieli sami finansować wyprawy, a o gotówkę, zwłaszcza na kosztowny transport, było trudno. Dlatego papież hojną ręką udzielał włoskim
kupcom dyspens od kar kościelnych za udzielanie
kredytów „w szczytnym celu”.
Tak rosły potęgi Genui, Wenecji i Pizy. W północnych Włoszech (Lombardia) karierę robili złotnicy z rodzin Bardich, Acciauolich [czyt. aczcziałalich]
i innych, pożyczający na procent pod zastaw kosztowności (stąd nazwa lombard). Wkrótce wyrosła im
konkurencja, mająca wsparcie Kościoła – Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa Świątyni Salomona (templariusze). Ze względu na rzeszę najemników templariusze musieli dysponować ogromnymi kwotami.

pieniędzy. Wystarczyło dostarczyć je do dowolnego zamku templariuszy, by po okazaniu właściwego dokumentu odebrać je w innym. Ale po co
odbierać pieniądze? List depozytowy templariuszy okazał się lepszy niż gotówka, bo był bezpieczniejszy (wykorzystać mógł go tylko właściciel dokumentu) i lżejszy. Z czasem templariusze
zaczęli wystawiać otwarte akredytywy (dowody,
że ktoś może korzystać z kredytu do pewnej kwoty), weksle itp.
Skuszony bogactwem templariuszy i zadłużony u nich, nieustannie potrzebujący gotówki francuski król Filip IV Piękny (panujący w latach
1285–1314) w 1307 r. oskarżył zakonników m.in.
o herezję, świętokradztwo, czary, rozpustę, odstępstwo od wiary i spiskowanie z Saracenami (muzułmanami) i wymusił na papieżu Klemensie V kasatę zakonu. Zajął zamki i skarby templariuszy, ale
okazało się, że gotówki było bardzo mało. Stąd do
dziś wielu szuka legendarnych skarbów, których
najpewniej po prostu nie było.

dyspensa – w kościele rzymskokatolickim zwolnienie
z przestrzegania przepisów prawa kanonicznego (także od kar kościelnych), udzielane przez papieża w wyjątkowych sytuacjach.

lombard – instytucja zajmująca się pożyczaniem gotówki na procent pod zastaw kosztowności i innych
wartościowych rzeczy.

pożyczka pod zastaw – pożyczka, której zabezpieczeniem jest jakiś przedmiot lub nieruchomość; w razie
niewywiązania się ze spłaty dłużnik traci zastawianą
rzecz (jej właścicielem staje się wierzyciel).

Skarby templariuszy
Zakon został założony w 1118 r. w Ziemi Świętej,
ale dość szybko zaczął działać w wielu innych
państwach. Powstała sieć zamków w całej Europie, rycerze więc bez problemu zapewniali bezpieczny transport gotówki także na dużych odległościach. Wkrótce nie warto było nawet wozić
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Spalenie templariuszy, miniatura z Wielkiej kroniki Francji z Saint
Denis, koniec XIV w.
W 1307 r. Filip IV Piękny wystąpił z oskarżeniami wobec Zakonu,
wtrącił do więzienia templariuszy z Francji i rozpoczął przeciwko
nim proces. W 1312 r. sobór w Vienne wydał decyzję o likwidacji Zakonu. W 1314 r. wielkiego mistrza templariuszy Jakuba
de Molay wraz z kilkudziesięcioma innymi zakonnikami spalono
na stosie.
Wyjaśnij, dlaczego król Francji postrzegał templariuszy jako
zagrożenie.

Kredyty templariuszy
Templariusze działali podobnie do dzisiejszych banków
– ktoś wpłacał 100 bizantów (złotych monet bizantyńskich) i otrzymywał list depozytowy na 100. Złoto
spoczywało od tej pory w skarbcu (100 bizantów)
i mogło w tym czasie zostać komuś pożyczone, np.
jakiemuś królowi. Pożyczka była przekazywana w formie listu kredytowego, więc gotówka pozostawała
w skarbcu. Król mógł płacić listem kredytowym. Faktycznie wpłacono zatem 100, w obiegu zaś było 200,
co w sumie dawało 300 bizantów. I w tym być może
tkwiła tajemnica legendarnych skarbów templariuszy,
których w rzeczywistości nikt nie mógł odnaleźć.
Oprocentowanie tych kredytów było mniejsze niż
przeciętnego kredytu konsumpcyjnego i wynosiło do
12% (dla porównania – oprocentowanie lichwiarskich
pożyczek wynosiło nawet 60%). Nic więc dziwnego,
że chętnie korzystano z pożyczek Zakonu.

Biuro Jakuba Fuggera, 1517 r. Jakub Fugger, zwany Bogatym,
był niemieckim przedsiębiorcą. Zainteresował się handlem rudami
metali i na tym zrobił największy majątek. W zamian za udzielanie
kredytów zdobywał udziały w kopalniach srebra i złota w Tyrolu,
a za pożyczki dla władców dostawał pozwolenia na wydobycie.
Następnie przejął kontrolę nad kopalniami miedzi w Karpatach
i zmonopolizował handel kruszcami, a więc – pieniędzmi. Dzięki
swoim wpływom i bogactwu otrzymał tytuł arystokratyczny.
W 1519 r. przyczynił się do wyboru Karola V Habsburga na tron
cesarski, ponieważ przekupił elektorów Rzeszy. Uznaje się go za
jednego z najbogatszych ludzi w tych czasach.
Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, co o działalności Jakuba Fuggera możesz wywnioskować z wyglądu jego biura.

Zadłużeni monarchowie

Petrusa Cristusa, Św. Eligiusz w warsztacie, ok. 1449 r., Metropolitan Museum of Art
Wyjaśnij, dlaczego to właśnie złotnicy chętnie zajmowali się
pożyczaniem pieniędzy na procent.

Banki włoskie po likwidacji zakonu templariuszy
pozbyły się konkurencji i na niewiarygodną skalę
rozwinęły akcję kredytową. Pożyczały zwłaszcza
władcom – w tym Fryderykowi II Hohenstaufowi
(cesarzowi w latach 1220–1250) na walkę z… miastami lombardzkimi.
Uwikłani w wojny monarchowie potrzebowali
wiele pieniędzy i często mieli kłopoty ze spłatą zobowiązań. Zadłużony u włoskiej rodziny Bardich
Edward III, król Anglii (panujący w latach 1327–
1377), zwycięzca spod Crécy [kresi], ogłosił niewypłacalność. Niewypłacalne bywały też i banki. Spektakularne bankructwa banków lombardzkich wytworzyły chaos finansowy w ówczesnej Europie. Ich
miejsce zajęły inne banki włoskie, a także inwestująca w górnictwo niemiecka kompania Fuggerów.
5. Kredyt – krwiobieg gospodarki
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Okręty Brytyjskiej Kampanii Wschodnioindyjskiej, obraz pędzla Dominica Serresa, XVIII w., olej na płótnie. Potężna Kompania
Wschodnioindyjska powstała w 1600 r. (przy dużym finansowym udziale królowej Elżbiety) i była spółką nie tylko handlową, lecz także
bankową. Miała monopol na handel z Indiami, zyskała też wiele uprawnień politycznych i administracyjnych w koloniach brytyjskich.
Podobne kompanie handlowe zakładali również Francuzi, Holendrzy, a nawet Duńczycy i Szwedzi, żadna z nich nie była jednak taką potęgą finansową, jak brytyjska.
Zastanów się, jaką rolę w systemie kredytowym mogły odgrywać kompanie, mające kontakty handlowe na całym świecie. Jakiego typu
kredytów mogły udzielać i komu?

Nowożytne kredyty
Ogromny wpływ na gospodarkę w XVI w. miał
napływ kruszcu z kolonii (zob. s. 00). Skorzystała
na tym zwłaszcza Hiszpania, jej władcy nie inwestowali jednak zysków, lecz wydawali je na konsumpcję. Ostatecznie pieniądz trafiał więc do banków holenderskich, niemieckich i włoskich. Zasoby
pieniądza na rynku wzrosły, a w konsekwencji –
dokonywano o wiele więcej transakcji. Dalszy rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej i początki
kapitalizmu (zob. s. 00) wpływały na rozwój mechanizmów kredytowania. W pewnym momencie
doszło jednak do rewolucji cen (zob. s. 00) i obniżenia wartości pieniądza. Nie bez znaczenia dla
kredytów był także dualizm gospodarczy Europy,
który stymulował kontakty handlowe między rejonami po obu stronach Łaby (zob. s. 00).
W XVI i XVII w. filie banków włoskich i niemieckich w Niderlandach, a także banki holender42
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skie kredytowały całe państwa. Bez ich pieniędzy
nie działałyby aparaty urzędnicze, nie toczyłyby się
wojny, angażujące nieraz prawie całą Europę, nie
mogłyby nawet funkcjonować dwory władców, które na swoje utrzymanie wydawały ogromne sumy.
W XVII w. koszty wojen i obligacje państwowe
(zob. s. 00) okazały się nie do udźwignięcia dla niderlandzkich bankierów. Ich rolę przejęli Anglicy,
kredytujący głównie handel, hodowlę owiec, górnictwo, a w XVIII w. – także nowe maszyny parowe, stosowane w rozwijającym się przemyśle.
W Holandii i we Włoszech przedsiębiorstwa bankowe oddzieliły się od złotnictwa i handlu. W Anglii połączenie tych sfer było cały czas silne. Wiele
banków angażowało się w spółki przemysłowe.
Dlatego dysponująca potężnym kapitałem kredytowym Wielka Brytania już w XVIII w. stała się
centrum bankowym i przemysłowym świata,
a londyńskie City do lat dwudziestych XX w. –
symbolem kapitalizmu i bankowości.

Rothschild, przemysł
i spółdzielnie, czyli wiek XIX
W okresie wojen napoleońskich, których ciężar
finansowy niosła na swoich barkach Wielka Brytania, obserwujemy niebywały rozkwit działalności
kredytowej. Na potentata wyrosła rodzina niemieckich Żydów, Rothschildów [rotszyldów], mająca swoje filie w Wiedniu i Londynie (a więc
w głównych siedzibach koalicji antynapoleońskiej)
i kredytująca obie strony konfliktu. Wojna nie zubożyła banków, gdyż nawet sam brytyjski rząd sięgnął po pożyczone środki i stworzył deficyt budżetowy, by spłacić swoje zobowiązania. Rozwój
bankowości był tak szybki, że bank Rothschilda
tylko w latach 1818–1832 wydał obligacje na większą sumę niż całe obroty giełdy (zob. s. 00) w Niderlandach w XVII w.

Budynek Galicyjskiej Kasy Oszczędności, Lwów, przed 1939 r.
Wyjaśnij, dlaczego polskie spółdzielnie kredytowe miały największe możliwości działania w Galicji.

W XIX w. podaż kredytów rosła, spadały też ich
ceny, choć nie obyło się bez zawirowań, a nawet
bankructw. Większość banków posługiwała się
pieniędzmi na wzór templariuszy – wkłady klientów były wypuszczane na rynek, a odsetki od
wkładów bankowych wypłacano z zysków z kredytów (tak dzieje się do dziś). Szybszy obieg informacji powodował, że pogłoska o kłopotach jakiegoś banku natychmiast wzbudzała panikę – od
razu ustawiały się przed nim kolejki depozytariuszy. Jeśli swoje wkłady wycofali wszyscy klienci
lub nawet ich znacząca część, bank upadał.
Nie wszyscy jednak mieli szanse na tanie pożyczki. Wielki właściciel ziemski mógł bez problemu otrzymać kredyt na zakup nasion czy maszyn,
podobnie fabrykant mógł zainwestować pożyczone pieniądze. A drobny rolnik? Prosty rzemieślnik?
Lokalny kupiec? Kredyty dla uboższych były bardzo drogie, gdyż uznawano je za ryzykowne.
Wtedy pojawiła się idea spółdzielczości kredytowej. W XIX w. modna była dobroczynność, nie
rozwiązywała jednak problemu ubóstwa. Uznano,
że zamiast ratować biednych zapomogami, należy
stworzyć warunki, by sami sobie pomagali. Zasada była prosta – wstępujesz do spółdzielni, wpłacasz regularne składki, a kiedy spółdzielnia uzbiera odpowiednią kwotę, może udzielić ci kredytu
z niewysokim oprocentowaniem. Spółdzielnia
taka nie miesza się do skomplikowanych rozliczeń
bankowych, nie prowadzi ryzykownych operacji
finansowych, by pomnożyć zysk. Działa na zasadzie non-profit, nie zarabia i nie pożycza środków,
których nie ma. Najsłynniejsze tego typu spółdzielnie założyli Hermann Schulze-Delitzsch [czyt.
szulce delicz], Friedrich Raiffeisen [czyt. fridrich
rajfajzen], a w Polsce – ks. Piotr Wawrzyniak, Franciszek Stefczyk i Marcelina Dąbrowska.

Franciszek Stefczyk (1861–
1924) – polski ekonomista,
działacz społeczny, pochodził
z rodziny chłopskiej; twórca
systemu rolniczych kas zapomogowo -pożyczkowych
w Galicji według systemu Raiffeisena; doprowadził w skrajnie ubogiej, rolniczej Galicji do
znacznego ograniczenia lichwy
i rozwoju rolnictwa.
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Wojny światowe kształtowały wiek XX także pod
względem polityki finansowej i kredytów. Po 1918 r.
centrum finansowe przeniosło się z wyczerpanej wojną Wielkiej Brytanii na Wall Street [łol strit] w Nowym
Jorku. Nowojorska giełda, działająca w rzekomo bezkryzysowym kraju, święciła tryumfy. Masowo kredytowano więc zakup akcji, których ceny rosły tak szybko, że udzielano pożyczek pod ich zastaw. W 1929 r.
jednak nadmuchana kredytami bańka pękła. Gwałtowne spadki wartości akcji spowodowały, że kredyty
brane pod ich zastaw stały się całkowicie niespłacalne.
Banki zostały więc bez środków, a ich bankructwa pociągnęły za sobą upadek wielu jeszcze dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw. Nastąpił Wielki Kryzys.
Z Wielkiego Kryzysu wyciągnięto wnioski. Instytucje państwowe podjęły się kontroli mechanizmów rynkowych. Pierwsze reformy przeprowadzono w Stanach w ramach programu reform New
Deal [czyt. niu dil]. Powstały regulacje prawne,
które ograniczały bankowe działania giełdowe
oraz rozdzielały kredyty wysokiego, średniego
i niskiego ryzyka pomiędzy różne banki.
II wojna światowa umocniła gospodarczą pozycję
Stanów Zjednoczonych. W latach 70. nagłe podwyższenie cen kredytów (w związku z kryzysem naftowym, zob. s. 00)) spowodowało wyhamowanie tempa rozwoju gospodarek na świecie. Od lat 80. rząd federalny prowadził politykę finansowania wydatków

deficytem, czyli życie na kredyt. Gospodarka, po 10
latach przyspieszonego rozwoju, nagle osłabła – hamowało ją zadłużenie, którego obsługa generowała
kolejne koszty.
W latach 90. XX w., by rozpędzić rynek, władze
zaczęły likwidować zabezpieczenia prawne z okresu Wielkiego Kryzysu. Pożyczki były powszechniej
dostępne, nawet jeśli kredytobiorcy mało zarabiali.
Pojawiła się kolejna bańka kredytowa – nadmiar
„złych kredytów” hipotecznych. W 2007 r. zaczął
się kolejny kryzys – gwałtowny spadek cen nieruchomości i niewypłacalność wielu dłużników tąpnęły systemem bankowym – zadłużona FNMA została przejęta przez państwo, upadł potężny bank
Goldman Sachs [czyt. goldman zaks]. Wielu ludzi
straciło swoje nieruchomości zakupione dzięki hojnie udzielanym przez banki kredytom. Wpompowanie ogromnych funduszy państwowych w system bankowy (na koszt podatników) spowolniło
kryzys, ale go nie zatrzymało – przenosił się on
z kraju do kraju. Jak już stwierdzono w latach 30.:
„Kiedy Ameryka kichnie, cały świat ma grypę”.
Wykres spadków na giełdzie nowojorskiej 2006–2008
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Współczesność – kryzysy
„złych kredytów”

2006

Kolejki przed bankiem Stanów Zjednoczonych na Brooklynie,
Nowy Jork, 1929 r. Po zapaści giełdy nowojorskiej banki oblegane
przez klientów zamykały swoje placówki. Wiele osób w trakcie
Wielkiego Kryzysu straciło majątki upadły liczne firmy, zapanowało ogromne bezrobocie, doszło do spadku produkcji przemysłowej
o blisko 50 proc.
Wyjaśnij, jak to się stało, że banki straciły na spadkach akcji
na giełdzie.
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2007

2008

Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku
są oznaczane indeksem Dow Jones [czyt. doł dżons] (Dow Jones
Industrial Average – DJIA). Wprowadzono go już w 1896 r., a nazwano od nazwisk jego twórców – Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa. Liczony jest w punktach, a składają się na niego punktowe
wartości akcji 30 amerykańskich przedsiębiorstw notowanych na
giełdzie (na początku było to 12 spółek). Jego drastyczny spadek
świadczy o kryzysie na rynku papierów wartościowych.
Podaj, kiedy zaobserwowano największy spadek DJIA w trakcie kryzysu w latach 2007–2010. Wyjaśnij, dlaczego inwestorzy
z całego świata tak pilnie śledzą indeks na giełdzie nowojorskiej,
która jest przecież jedną z wielu giełd papierów wartościowych.
Wyjaśnij, jaki związek z polityką kredytową Stanów Zjednoczonych mogły mieć spadki notowań akcji.

Kto naprawdę rządził Europą?
ZoltarX
05/10/2010, 15:40

Azymut
05/10/2010, 15:40

Kasia
05/10/2010, 15:40

Zastanawialiście się kiedyś, kto naprawdę rządził Europą w średniowieczu i czasach nowożytnych, skoro to bankierzy trzymali wszystkie pieniądze, a władcy byli ich dłużnikami?
To prawda. Przecież król nie mógł prowadzić wojny, jeśli nie miał na to środków. Nawet krzyżowcy, którzy cieszyli się
wsparciem papieża, musieli zadłużyć się u Wenecjan, żeby dopłynąć do Ziemi Świętej. Także polscy władcy zaciągali długi nawet u mieszczan. Kazimierz Jagiellończyk prowadził wojnę trzynastoletnią z Krzyżakami za pożyczone pieniądze! Gdyby nie płacił żołnierzom, rozeszliby się do domu. Rycerze wprawdzie musieli zebrać się na wezwanie władcy,
ale ich obowiązki wobec króla nie obejmowały uczestniczenia w tak długotrwałych działaniach wojennych.
Może i tak, ale nie zapominajcie o tym, że król w większości państw średniowiecznych i nowożytnych był prawodawcą, a na pewno – najwyższym sędzią. Miał instrumenty do tego, żeby podporządkować sobie swoich wierzycieli. No chyba że miał długi za granicą… Ale Filip Piękny poradził sobie nawet z potęgą templariuszy!

Polecenia i zadania

Propozycja pracy projektowej

1. Wyjaśnij genezę systemu kredytowania.
2. Porównaj formy kredytowania w różnych epokach: wskaż cechy wspólne i różnice.
3. Wyjaśnij, w jaki sposób najczęściej dochodziło
i nadal dochodzi do kryzysów na tle kredytowym.
4. Przeanalizuj przedstawione przykłady państwowych interwencji w systemy bankowo-kredytowe w różnych epokach. Wskaż pozytywne i negatywne strony takich działań.
5. Wskaż zalety i wady finansowania działalności
gospodarczej za pomocą kredytów.
6. Przedstaw i zilustruj przykładami mechanizm
budowania potęg finansowych dzięki udzielaniu kredytów. Zwróć uwagę na warunki gospodarcze w poszczególnych epokach.
7. Wyjaśnij, na czym polegała spółdzielczość kredytowa i jaką rolę odegrała w XIX-wiecznej gospodarce.
8. Wyszukaj wiadomości o kryzysie zadłużenia
trwającym od 2007 r. Zestaw ze sobą dwa przykładowe rozwiązania problemu, proponowane
przez różnych ekonomistów (opinie wyszukaj
w internecie). Wskaż w uproszczonej formie zalety i wady tych rozwiązań.

Przygotujcie w grupie prezentację multimedialną,
w której porównacie możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej średniowiecznego i współczesnego rzemieślnika. Weźcie pod uwagę ówczesne i dzisiejsze możliwości kredytowania tego typu
wytwórczości.

Warto przeczytać
D. S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawa 2000.
R. Frelek, Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa 2000.
J. Zwierz-Furtak, Historyczne ujęcie roli kredytu w gospodarce,
„Bank i Kredyt”, t. 32 (2000), nr 12, s. 65–72.
M. Szaleniec, Historia życia na kredyt, publikacja internetowa z 19.01.2004: http://www.nbportal.pl/pl/np/artykuly/historia/historia_zycia_na_kredyt
B. Cywiński, Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku
Stefczyku, Warszawa 2005.
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Mapa świata opracowana przez florentyńczyka Henryka Martellusa w 1489 r., zaznaczono na niej tylko znane wówczas Europę, Afrykę i Azję. Epoka nowożytna obejmuje umownie
okres od 1492 r. – daty odkrycia Ameryki przez Kolumba lub
zdobycia Konstantynopola przez Turków w 1453 r., do wybuchu
rewolucji francuskiej w 1789 r. Doszło wówczas do reformacji
domagającej się odnowienia chrześcijaństwa, dynamicznego
rozwoju sztuk i nauk, zwłaszcza w renesansie i oświeceniu,
i upowszechnienia ich dokonań m.in. dzięki masowemu drukowi umożliwionemu dzięki wynalazkowi Jana Gutenberga. Życie
gospodarcze wyznaczały protekcjonizm i merkantylizm absolutystycznych monarchii, kumulacja kapitału w Europie i eksploatacja kolonii.
Ogromnej zmianie uległa sytuacja Rzeczypospolitej, która z mocarstwa przekształciła się w kraj zniszczony wojnami i anarchią, a następnie została podzielona między sąsiadów: Rosję,
Austrię i Prusy. Pozostające na peryferiach krajów zaborczych
ziemie polskie nie była rozwijane, co spowodowało w przyszłości ich znaczne zapóźnienie.

Żuraw w Gdańsku, dźwig portowy nad Motławą służący w przeszłości do załadunku towarów na statki.
W rozwoju Europy w XVI w. nastąpił okres zwany dualizmem gospodarczym – w państwach leżących na wschód od Łaby rozwijała się gospodarka folwarczno-pańszczyźniana, a na zachód – zaczątki gospodarki kapitalistycznej (rozwój manufaktur). Rzeczpospolita czerpała w tym czasie znaczne zyski z handlu zbożem z Europą Zachodnią, który odbywał się za pośrednictwem portowego Gdańska, rozwinęła się tu gospodarka folwarczna i powiększał się wymiar pańszczyzny obciążający chłopów.
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Jean Baptiste Colbert, pochodzący z mieszczaństwa francuski minister skarbu z czasów rządów Ludwika XIV, by zwolennikiem merkantylizmu.
Większość nowożytnych państw zaczęła prowadzić merkantylistyczną politykę gospodarczą. Zwolennicy merkantylizmu
kładli nacisk na gromadzenie w kraju jak największej ilości
kruszców, ponieważ zależała od tego zasobność skarbu na
wypadek wojny. Zakazy wywozu kruszców za granicę okazały się jednak nieskuteczne. W XVII w. dążono do zwiększania
eksportu i ograniczania importu, by uzyskać dodatni bilans
w obrotach handlowych z zagranicą. Służyły do tego cła, które narzucano na przywożone towary, uprzywilejowanie krajowej produkcji i dotacje do eksportu – polityka ochrony krajowej produkcji handlu nazywana protekcjonizmem.
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Giełda
i ubezpieczenia

Z tego rozdziału dowiesz się:

 jaka jest rola giełdy papierów wartościowych
w gospodarce

 o czym mówi prawo Kopernika–Greshama
 jak tworzy się i czym grozi bańka spekulacyjna
 kiedy powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe

Najstarsze weksle
Pierwsze tzw. domy bankowe istniały już w Babilonie (XII w. p.n.e.), starożytnej Grecji i Rzymie. W starożytności operacje handlowe wiązały się najczęściej z koniecznością wymiany pieniądza lub
kruszcu. Zajmowali się w tym głównie złotnicy, którzy dysponowali odpowiednio precyzyjnymi wagami i bezpiecznymi miejscami do przechowywania cennych metali. Banki zaczęły się specjalizować
w przelewach gotówki przy użyciu instrumentów
finansowych, jakimi są weksle. Już z terenu Mezopotamii znamy pierwsze przykłady weksli zachowanych na glinianych tabliczkach. Chętnie posługi-

bank – instytucja przyjmująca depozyty, udzielająca
kredytów, stosująca tzw. instrumenty bankowe (przelewy, wymianę walut i inne). Jest instytucją zaufania publicznego. Nazwa pochodzi od słowa włoskiego słowa
banco, czyli ława – na ławach pierwsi bankierzy przeprowadzali operacje finansowe jak wymiana walut.

giełda – forma zorganizowanego rynku – spotkania
handlowe kupujących i sprzedających, odbywające
się w ustalonym miejscu i czasie, na których są sprzedawane określone towary po cenach ogłoszonych
w codziennych notowaniach, może być towarowa
(np. zbożowa), papierów wartościowych i inne; giełda
papierów wartościowych – giełda, na której maklerzy
na zlecenie klientów kupują i sprzedają akcje, obligacje i inne papiery wartościowe.
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wali się nimi także greccy bankierzy z Delos. Już
wówczas znano dwa rodzaje weksli – weksel własny, na podstawie którego wystawca zobowiązuje
się wypłacić odbiorcy weksla określoną kwotę, lub
weksel trasowany – wystawca (trasant) zobowiązuje się, że ktoś inny (trasat) wypłaci pieniądze odbiorcy weksla. Zwłaszcza ten drugi weksel był wygodny, o ile wystawca był godzien zaufania. Na
Delos np. zobowiązywano się do wypłaty pieniędzy
w rzymskiej filii banku. Odbiorca zabierał w podróż
weksel zamiast pieniędzy i albo realizował go w Rzymie, albo płacił nim za transakcję.
Po upadku świata starożytnego weksle wróciły
w operacjach finansowych templariuszy i we włoskich bankach. Wekslami często handlowano jak
walutą. Miejscami wymiany weksli były najczęściej loggie [lodżdżie] włoskich banków, które
z czasem stały się prototypami giełdy papierów
wartościowych.

Początki giełdy
Pierwsze giełdy wywodzą się z jarmarków. Często
na nich handlowano określonym rodzajem towarów, więc można było poczynić większe zakupy
czy konkurować ceną sprzedaży. Stała giełda, na
której handlowano zbożem, istniała już w XIV w.
w Antwerpii, stając się prototypem giełd towarowych. W XVI w. w całej Europie powstawały „bursy”, czyli giełdy pieniężne. Handlowano na nich
wekslami, wymieniano pieniądze i pośredniczono
w pożyczkach. Zaczęto też stosować ubezpieczenia. Największe znaczenie miała giełda w Antwerpii (1531), potem – w Amsterdamie. To na niej dochodziło do pierwszych transakcji terminowych,
czyli zawieranych na długo przed terminem,
w którym przedmiot transakcji się pojawi, np.
zakup akcji jeszcze nie wypuszczonych na rynek

Targ w Antwerpii, koniec XVI w. Rozwój miast, coraz lepszy transport i większy dopływ gotówki na rynku sprawiły, że w renesansie
ukształtowały się podstawy współczesnego świata. Rozmaitość pieniędzy powodowała, że w kantorach wymiany spędzano dużo czasu.
Wymień czynniki sprzyjające gospodarce towarowo-pieniężnej.

lub przyszłorocznych zbiorów zbóż. Na nich
odbywały się spekulacje, spowodowane niewiarygodnie wysokimi zyskami akcji pierwszej
międzynarodowej nowoczesnej spółki akcyjnej –
holenderskiej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej (1602). Najstarsza odnaleziona akcja tej
kompanii (a więc i najstarsza nowoczesna akcja)
jest datowana na 9 września 1606 r. Spekulowano
też pożyczkami państwowymi z zabezpieczeniem. Ciężar ruchu na amsterdamskiej giełdzie
przeniósł się właśnie ku nim. W tym czasie Royal
Exchange [rojal iksczejndż], czyli królewska giełda
w Londynie, zajmowała się przede wszystkim
transakcjami wyższego ryzyka (kupieckimi).
W początku XVIII w. to ona była górą.

spółka akcyjna – spółka kapitałowa, której kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli – współwłaścicieli spółki; spółki akcyjne (najczęściej duże przedsiębiorstwa o dobrej kondycji finansowej) emitują akcje, kupowane i sprzedawane na giełdzie przez akcjonariuszy, dzięki czemu spółka zyskuje kapitał do rozwoju.

Sir Thomas Gresham (1519–1579), królewski bankier i doradca
Elżbiety I Tudor. Twórca Royal Exchange, czyli królewskiej giełdy
w Londynie. Sto lat po jego śmierci giełda ta obracała już akcjami
140 przedsiębiorstw, przynosząc jak w wypadku Kompanii Wschodnioindyjskiej ogromne zyski. Wraz z polskim astronomem, lekarzem
i ekonomistą Mikołajem Kopernikiem współautor (obydwaj wpadli
na ten pomysł niezależnie od siebie) prawa Greshama–Kopernika, które mówi, że jeżeli mamy dwa rodzaje pieniądza o tej samej
wartości nominalnej, a różnej zawartości kruszcu, to gorszy pieniądz wypiera lepszy, który jest przez ludzi tezauryzowany.

7. Giełda i ubezpieczenia
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Jednak giełda, mimo zawirowań związanych ze
spekulacjami, zapewniała wiele solidnych rozliczeń. To dzięki akcjom, kontraktom i innym operacjom giełdowym rozpoczął się rozwój angielskiego
przemysłu w XVIII w. Handel ubezpieczeniami
zmniejszał przy okazji ryzyko nieudanych inwestycji (od niego też można było się ubezpieczyć).
W XIX w. pojawiły się tak skomplikowane instrumenty jak finansowe i towarowe transakcje terminowe. Ustalono zasady dotyczące pracowników
giełdy – nie mogli być powiązani z handlem. Dzielili się na brokerów (pracowali na zlecenie) i jobberów (pracowali dla siebie). Z tego okresu pochodzi też żargon techniczny giełdy – np. byki (czyli
gracze grający na wzrosty) lub niedźwiedzie (grający na spadki) czy hossa – dominacja wzrostów
kursu giełdowego papierów wartościowych albo
bessa – dominacja spadków. Obecnie grający na
giełdzie najczęściej zlecają kupno i sprzedaż akcji
domom maklerskim, obsługiwanych przez śledzących na bieżąco kursy akcji maklerów, którzy za
swoje usługi pobierają prowizję Niektórzy właściciele akcji wolą jednak inwestować samodzielnie..

dom maklerski (biuro maklerskie) – instytucja działająca w ramach giełdy papierów wartościowych, posiadająca możliwość prowadzenia na niej transakcji
kupna i sprzedaży papierów wartości; najczęściej powiązana finansowo z bankiem.
makler (giełdy papierów wartościowych) – osoba
zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych
klienta, za co uzyskuje wynagrodzenie w procentach
od wartości transakcji, czyli prowizję.

Pierwsza bańka giełdowa,
czyli South Sea Bubbles
W 1712 r. wypuszczono akcje Kompanii Mórz Południowych. Organizacja ta miała się stać konkurencją
dla Kompanii Wschodnioindyjskiej (➞ s. 00), która
w XVII w. przynosiła zyski nawet do kilkuset procent
rocznie. Rozpoczęły się zapisy na akcje – początkowo
wyemitowano je na kwotę 200 tys. funtów, z czasem
aż za 1,5 mln po 100 funtów za akcję. Kurs poszybował szybko w górę i osiągnął ponad 1000 funtów za
akcję. Od razu powstało wiele nowych przedsiębiorstw, które przy okazji gorączki giełdowej też postanowiły sprzedać swoje akcje. Kiedy fala opadła, okazało się, że Kompania Mórz Południowych nie przynosi
zysków, a powstałe w związku z gorączką giełdową
nowe przedsiębiorstwa utworzono z myślą o oszukaniu nabywców akcji. Parlament skasował te firmy
specjalną ustawą.
akcje – papiery wartościowe, potwierdzające posiadanie części przedsiębiorstwa i prawa do udziału
w jego zyskach, a także zarządzaniu nim.
obligacje – zobowiązanie wypłaty określonej sumy
z odsetkami po pewnym czasie. Wydaje je państwo
lub przedsiębiorstwo, mają charakter papieru wartościowego.

spekulacja – transakcja polegająca na skupywaniu
i nieuczciwej odsprzedaży towarów, których brak na
rynku, lub w wypadku giełdy – wielokrotne kupowanie i sprzedawanie papierów wartościowych i korzystanie na różnicach cenowych. Spekulacje giełdowe
obarczone są znacznym ryzykiem strat, ale mogą przynieść wysokie zyski.
transakcje terminowe (ang. futures) – kontrakty,

na podstawie których z wyprzedzeniem są kupowane towary, akcje lub waluty; cena jest ustalana
w momencie zawarcia transakcji, a dostawa następuje później, w chwili wyznaczonej przez umowę.
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Byk – symbol hossy i niedźwiedź – symbol bessy we wnętrzu
giełdy we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
Największe giełdy papierów wartościowych znajdują się
w Nowym Jorku, Londynie i Tokio.
Wyjaśnij, dlaczego giełdy działają właśnie w tych miastach.

Czarny czwartek
W XX w. giełda londyńska została usunięta w cień
przez nowojorską. I tam wydarzyła się największa
jak dotąd giełdowa zapaść. W latach 20. XX w. na
skutek operacji finansowych doszło tu do powstania ogromnej bańki spekulacyjnej. 24 października 1929 r., w tzw. czarny czwartek, wybuchła panika – akcjonariusze zaczęli masowo wysprzedawać
akcje, w wyniku czego w ciągu jednego dnia dokonano obrotu na 13 mln akcji, a w ciągu najbliższych
dni – na 30 mln. Wartość udziałów spadła tak gwałtownie, że powodowała bankructwa nie tylko inwestorów, ale także banków kredytujących zakup
akcji. Zaczął się Wielki Kryzys (➞ s. 00). Po nim
wdrożono szereg mechanizmów kontrolnych, by
taka sytuacja się nie powtórzyła. Rozdzielono bankowość komercyjną od inwestycyjnej (tzw. Glass‑Steagall Act), wprowadzono limity transakcji,
audyty. Niestety, w latach 90. XX w. w celu „rozruszania” gospodarki amerykańskiej z wielu z tych
zabezpieczeń zrezygnowała lub poluzowała je administracja prezydenta Billa Clintona. Kryzys
2008–2010 wystąpił m.in. wskutek zaniechania
tych zabezpieczeń. Do dzisiaj jednak giełda jest
uważana za miernik jakości gospodarek, choć jej
wrażliwość na spekulacje nie spadła.
Giełdy błyskawicznie przyswajały sobie nowinki techniczne – już w XVI w. pojawiały się drukowane ceduły, w XIX w. wykorzystywano telegraf
i telefon, co dawało możliwość zdalnego zawierania transakcji, w XX w. najnowsze medium umożliwiające błyskawiczny przesył danych – internet.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa dopiero
od 1991 r. Obraca akcjami 435 spółek akcyjnych.

audyt – kontrola stanu finansów spółek.
bańka giełdowa – sztucznie nadmuchany, wysoki
i nietrwały kurs akcji.
ceduła – urzędowe wykazy cen towarów, walut
i transakcji.

Wykresy cen akcji WIG-20, największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Wyjaśnij, co jest celem działalności giełdy.

7. Giełda i ubezpieczenia

63

Ubezpieczenia
Na giełdach handluje się także tak specyficznymi
transakcjami, jakimi są ubezpieczenia. Z pozoru
sprawa jest prosta i przypomina zawieranie zakładu. Ubezpieczany płaci składkę. Może płacić ją latami i nic się nie dzieje. Wtedy zakład wygrywa ubezpieczyciel, zatrzymując składkę. Ale raz na jakiś
czas dochodzi do zdarzenia, od którego się ubezpieczano. Wtedy ubezpieczyciel płaci ubezpieczanemu
odszkodowanie, na jakie opiewa umowa. Skąd ma
pieniądze na wypłatę? Ze składek wszystkich tych,
którym się nic nie przydarzyło, a czasem z inwestycji. Cała trudność jest w takim ustaleniu składki, by
opłaciło się ją płacić i by dało się w razie nieszczęścia dokonać wypłaty. Świat ubezpieczeń jest niebywale skomplikowany, nieustannie musi być szacowane ryzyko i są obliczane instrumenty finansowe.
Najstarsze ubezpieczenia to ubezpieczenia
okrętowe – mamy ich dowody już w II tys. p.n.e.
Ceny wahały się od 15 do 50 proc. wartości towaru
i ładunku. Były to transakcje wysokiego ryzyka,
najczęściej pod zastaw ładunku. Ubezpieczenia te
funkcjonowały przez całą starożytność, przywrócono je w średniowieczu (choć ze względu na wysokie stawki Kościół czasem uznawał je za lichwę).
Najstarsza zachowana średniowieczna polisa datowana jest na 1350 r. (Palermo), choć wiemy, że
były znacznie starsze. Odszkodowanie miało wynieść 300 florenów, stawka ubezpieczenia – 54 floreny. Wiadomo, że z morzem nie ma żartów. Ubezpieczenia majątkowe, na życie czy wreszcie trans-

akcji giełdowych to wynalazek późniejszy – najczęściej nowożytny, choć już w XV w. ubezpieczano córki, aby dostały posag – płacąc regularne
kwoty od ich urodzenia. Pojawiły się wówczas
ubezpieczenia na życie, ale obowiązujące tylko
w przypadku wzięcia do niewoli przez piratów
(wówczas ubezpieczyciel płacił okup). W XVII w.
w kawiarni Edwarda Lloyda w Londynie spotykali się kapitanowie statków i ubezpieczyciele.
Właściciel postanowił założyć agencję – tak powstało najsłynniejsze towarzystwo ubezpieczeniowe
Lloyda, zajmujące się do dziś wszelkim ryzykiem.
W 1699 r. pojawiły się ubezpieczenia na życie
w dzisiejszym rozumieniu. W XX w. ubezpiecza
się już wszystko, nawet spadek cen akcji. Rynek
ubezpieczeń przynosi gigantyczne zyski, choć czasem straty, ale tylko w przypadku kataklizmów.
W połączeniu z bankami (bankassurance) i giełdą
stanowi ogromny kapitał, który pozwala na wielkie inwestycje.

Ważne dane
Tabela wrocławska opracowana w 1693 r. przez angielskiego astronoma Edmunda Halleya pozwalała
wyliczyć ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej – podawała przeciętną długość życia osób w danym wieku.
Do wyliczeń wybrano Wrocław, ponieważ w przeciwieństwie do miast angielskich miał od wielu lat starannie prowadzone statystyki urodzeń i zgonów.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Lloyda w Londynie, początek XVIII w.
Opisz przedstawioną rycinę. Zastanów się, jak ubezpieczenia wpływają na rozwój działalności gospodarczej.
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Jak zarobić na giełdzie?
Mirka
05/10/2010, 12:20

Enter
05/10/2010, 12:22

Poloo
05/10/2010, 12:23

Jak można zarobić na giełdzie? Kupuje się akcje na zasadzie intuicji i czeka na moment, kiedy ich cena
wzrośnie?
Na cenę akcji spółek mogą wpłynąć różne wydarzenia związane z daną branżą czy samym przedsiębiorstwem.
Trzeba obserwować, co się dzieje na świecie. Podobno jednak nie ma specjalnych zasad, by zorientować się, czy
ceny akcji będą zwyżkować, czy spadać.
Czasami lepiej sprzedać, gdy tracą na wartości, bo mogą stracić jeszcze bardziej. Najważniejsze, żeby nie stracić
głowy i nie wpaść w panikę ;-) Poza tym nie należy dać ponieść się chciwości, niektórzy ludzie inwestują na
giełdzie całe oszczędności, które potem tracą z powodu złych inwestycji...

Polecenia i zadania

Warto przeczytać:

1. Znajdź w internecie aktualny wykres notowań
WIG-20. Wyjaśnij znaczenie skrótu, zastanów
się, dlaczego w ciągu doby występują tak silne
wahania. Porównaj je ze zmianami w ciągu
miesiąca.
2. Sprawdź w ofercie dowolnego banku wachlarz
oferowanych przez niego usług. Porównaj, ile
z nich dotyczy przyjmowania depozytów
i udzielania kredytów, a ile stanowi bardziej
skomplikowane instrumenty bankowe. Wnioski zapisz.
3. Na podstawie oferty ubezpieczeń motoryzacyjnych dowolnej firmy ubezpieczeniowej określ,
czy dzisiaj statystyki ryzyka odgrywają rolę
w wycenie stawek ubezpieczeń.

M. Bączyk, M.H. Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumiński, I. Weiss, Papiery wartościowe, Zakamycze, Kraków
2000.
A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
http://newsblaze.com/story/20100910054700zzzz.nb/
topstory.html (materiał o najstarszych akcjach, w języku
angielskim, jego polskie streszczenie: http://ciekawostki
historyczne.pl/2010/09/12/w-holandii-odnaleziono
-najstarszy-dokument-akcyjny-na-swiecie)

Praca projektowa
1. Na podstawie dostępnych źródeł wyszukajcie
informacje o współczesnych bańkach giełdowych: internetowej i na rynku nieruchomości,
a następnie przygotujcie prezentacje multimedialne na ich temat.
2. Wyjaśnijcie, czym różni się bankowość komercyjna od bankowości inwestycyjnej. Podajcie
przykłady banków.
3. Dowiedzcie się więcej o ofertach kilku wybranych firm ubezpieczeniowych i porównajcie je.
Swoje wnioski przedstawcie w wybranej formie
graficznej na forum klasy.
4. Na podstawie dostępnych źródeł dowiedzcie
się, jakie rodzaje ubezpieczenia są obecnie najbardziej popularne.
7. Giełda i ubezpieczenia
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Społeczne skutki
XIX-wiecznego
kapitalizmu
Z tego rozdziału dowiesz się:

Gospodarka zmienia krajobraz
i geografię
Pod koniec XVIII w. brytyjski przemysł rozwijał się
nie tylko prężnie, ale zmieniał oblicze wysp. Zanim
odkryto możliwość stosowania koksu w hutnictwie
(➞ 00), wycięto lasy przetworzone potem na węgiel
drzewny i konstrukcje przemysłowe (mit o wycięciu
ich na cele marynarki jest do dziś żywy, ale nieprawdziwy). Powstawały nowe miasta-ośrodki przemysłowe (Manchester, Birmingham), spychając często
miasta o średniowiecznym rodowodzie do roli
„zgniłych miasteczek” – wyludnionych i zapomnianych. W miastach przemysłowych dominowały hale
fabryczne i wznoszone przez właścicieli fabryk tanie robotnicze osiedla. Miasta fabryczne nie były
zbyt urodziwe – krzyżujące się pod kątem prostym
podobne ulice, tania zabudowa z surowej cegły, coraz liczniejsze kominy emitujące dym i pył węglowy
(węgiel używany był nie tylko w przemyśle, ale

 jak wyglądało miasto przemysłowe
 jak opisać i wyjaśnić znaczenie społeczne i ekonomiczne
kwestii robotniczej

 jakie są istniejące do dziś społeczne skutki industrializacji

i do ogrzewania). Zmienił się więc nawet krajobraz.
Ale to miasta przemysłowe łączono jako pierwsze
liniami kolejowymi, co wynikało z konieczności dowozu surowców, i to w nich pojawiły się w pierwszej kolejności najnowsze osiągnięcia techniki, jak
oświetlenie gazowe ulic, tramwaje, nowoczesna kanalizacja i wodociągi. Intensywna urbanizacja była
jedną z cech rodzącej się nowoczesności.

urbanizacja – proces społeczny i kulturowy polegają
cy na rozwoju miast, wzroście ich liczby, powiększa
niu obszarów miejskich i udziału ludności miejskiej
w całości zaludnienia.

Widok Essen, głównego ośrodka przemysłowego i handlowego w Zagłębiu Ruhry w Niemczech, pod koniec XIX w.
Wskaż Zagłębie Ruhry na mapie ze strony 00 i wyjaśnij przyczyny rozwoju przemysłu w tym okręgu.
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WARTO WIEDZIEĆ
Postępowi przemysłowcy
Amerykanin Henry Ford i Czech Tomas Bata należeli do
przedsiębiorców, którzy oprócz pracy postanowili za
pewnić robotnikom godne życie.
Henry Ford, amerykański producent samochodów, pła
cił robotnikom najlepiej ze wszystkich przedsiębiorców
w Stanach Zjednoczonych, dwukrotnie zwiększając dzien
ną stawkę (do 5 dolarów). Z tego powodu był ostro kryty
kowany przez przemysłowców i bankierów z Wall Street.
Udowodnił jednak, że dobrze opłacony pracownik jest bar
dziej wydajny, co jest korzystne dla firmy. Kilka lat później
wprowadził 6dniowy system pracy po 8 godzin dziennie,
a w 1926 r. zamienił go na 5dniowy tydzień pracy. Wpro
wadził trzyzmianowy dzień pracy i ruchomą taśmę produk
cyjną, dzięki czego samochody mogły być wytwarzane
szybciej i na masową skalę. Jego celem było, aby każdy
z jego robotników mógł pozwolić sobie na kupno auta – by
nabyć łatwego w obsłudze i naprawie Forda T wystarczały
cztery miesięczne pensje. Był przeciwnikiem związków za
wodowych, uważając, że są powiązane z mafią.

Czeski przemysłowiec Tomas Bata otworzył na po
czątku XX w. w miasteczku Zlín na Morawach nowo
czesne zakłady obuwnicze, których rozkwit wywołało
zapotrzebowanie na buty dla armii podczas I wojny
światowej. Wzorując się na rozwiązaniach organizacyj
nych Forda, w pobliżu budynków fabrycznych ze szkła
i z metalu postanowił wybudować osiedla robotnicze:
były to proste kostki otoczone ogrodami. Fabrykant dbał
również o rozbudowę budynków o charakterze publicz
nym, jak szpital, ośrodki sportowe i kulturalne, szkoły,
przedszkola, wzniósł nawet… rozgłośnię radiową. Po
mysł miasteczka dla robotników narodził się z chęci
podniesienia wydajności pracy, czyli w rezultacie zwięk
szenia zysków, jednak warunki stworzone robotnikom
w zakładach Baty spełniało postulaty ruchu komuni
stycznego, m.in. obowiązywał w nich 5dniowy, 40go
dzinny tydzień pracy (przykładowo w Polsce 40godzin
ny tydzień pracy wprowadzono dopiero w 2003 r.,
przedtem obowiązywał 42godzinny).

Zmiany społeczne okresu
industrializacji

Osada fabryczna w Żyrardowie – budynek wielorodzinny prze
znaczony dla pracowników wielkiego przemysłu, poł. XIX w. Żeby
przyciągnąć robotników ze wsi, pracodawcy oferowali wraz z pra
cą mieszkania fabryczne – nie były zbyt komfortowe, zwłaszcza
według dzisiejszych standardów, ale czynsz pracodawca odliczał
bezpośrednio od płacy, więc stwarzały wrażenie wręcz darmo
wych i dodatkowo wiązały robotnika z pracodawcą. Dla przyby
wających ze wsi mieszkanie zakładowe było często jedynym roz
wiązaniem. W razie utraty pracy trzeba było je opuścić, co
wywoływało bezdomność.
Przedstaw zmiany społeczne spowodowane przez uprzemysło
wienie.
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Rozwój nigdy nie odbywa się za darmo, zawsze
ma swoje koszta. Rewolucja przemysłowa była też
rewolucją społeczną. W dotychczasowy stabilny
świat, wyznaczany porami roku, wschodami i zachodami słońca, a w miastach – biciem kościelnych
dzwonów, wdarł się pośpiech i wycie fabrycznych
syren. Odtąd czas człowieka zaczął być regulowany przez zegarek. Praca w fabrykach odbywała się
na zmiany, by w pełni wykorzystać maszyny – początkowo w nocy używano kaganków lub lamp
karbidowych, od połowy XIX w. oświetlenie hal
zapewniała nafta lub gaz, a pod koniec tego stulecia wprowadzono światło elektryczne. To zupełnie zmieniło rytm życia robotników w stosunku do
rytmu życia rolników. Warunki pracy były skrajnie
niezdrowe – nikt nie myślał wówczas ani o bezpieczeństwie, ani o zdrowych warunkach pracy – zapylenie w przędzalniach powodowało choroby
płuc i oczu, podobnie jak w kopalniach węgla. Hal
fabrycznych często nie ogrzewano w zimie. W dodatku czas pracy i płace regulowane były dowolnie
przez pracodawcę. Czynności wykonywane przez

robotników były proste i monotonne, co w połączeniu z długimi godzinami pracy spowodowało,
że wielu z nich szybko rezygnowało z zatrudnienia
w fabryce. Wysoka wydajność pracy była wymuszana za pomocą wynagrodzenia akordowego.
Płace były tak skalkulowane, żeby robotnik mógł
się z nich utrzymać, ale właściwie nic więcej. Jeżeli
pracownik miał rodzinę, wszyscy jej członkowie
(z wyjątkiem małych dzieci do 5 roku życia) musieli pracować, by móc przeżyć. Nie istniały ograniczenia w zatrudnianiu dzieci i kobiet.

czas pracy – ustalony przez pracodawcę czas, liczony
zwykle w dniówkach. Każda z nich miała stały dobo
wy czas pracy. W XIX w. wynosił kilkanaście godzin
dziennie (do 16). Z czasem wymiar dniówki stał się
podstawą zmian społecznych. Żądanie 8godzinnego
dnia pracy i 46godzinnego tygodnia stało się podsta
wowym hasłem ruchów związkowych i socjalistycz
nych.

wynagrodzenie akordowe – stosowane często za
miast standardowego wynagrodzenia dniówkowego.
Pracodawca ustala normę ilościową, którą trzeba wy
konać – ile robotnik wykona, taką płacę dostaje; ma to
służyć zwiększeniu wydajności pracy.

Dlaczego więc ludzie napływali ze wsi do miast
przemysłowych? Kusiła ich pozorna wysokość zarobków. Żyjący na wsi rolnik czy robotnik rolny
zwykle żywił się produktami z własnego gospodarstwa lub otrzymywał wyżywienie w pracy. Nie płacił też za mieszkanie. Nagle dowiadywał się, że robotnik w mieście zarabia w ciągu miesiąca – dwóch
tyle, ile on uzyskuje ze sprzedaży swoich całorocznych plonów. Rolnik zastanawiał się – co ja tutaj
jeszcze robię? Sprzedawał swój dobytek i przeprowadzał się do przemysłowego miasta. Jeśli miał
szczęście, znalazł najniżej płatną pracę dla niewykwalifikowanego robotnika. Wypłata była więc
skromna. Było to o wiele mniej pieniędzy, niż głosiły
wcześniej słyszane wieści, ale i tak więcej niż jako
rolnik widywał jednorazowo. Niestety, koszt utrzymania w mieście okazywał się bardzo wysoki.
W efekcie świeżo upieczonemu robotnikowi pozostawało w kieszeni mniej, niż miał, kiedy był rolnikiem. W mieście czyhało sporo pokus (alkohol, prostytucja) i niebezpieczeństw (przestępczość). Jeżeli
więc nie utracił resztek wypłaty, mógł być zadowolony. Wyrwany ze swojego rytmu pracy, pozbawiony często swoistej osłony, jaką dawała wiejska tradycja i wiejska religijność, był narażony na deprawację.
Jeżeli miał rodzinę, ta mogła stanowić oparcie. Żona
i dzieci robotnika zwykle też były zatrudnione. Nie
różniło się to od sytuacji na wsi, choć ryzyko utraty
zdrowia w fabryce było nieporównanie większe.

Tekst źródłowy
Dzieci w Manchesterze – według relacji
francuskiego ekonomisty, socjologa
i dziennikarza Eugène’a Bureta
(I poł. XIX w.)
Ktokolwiek przechadzał się po biedniejszych dzielnicach
Manchesteru, ktokolwiek, szczególnie w niedzielę za
puszczał się w to mrowisko, dziwił się zapewne na wi
dok takiej liczby dzieci biegających boso, w podartych
koszulach, umorusanych i źle uczesanych. Te dzieci
między drugim a dziesiątym rokiem tłoczą się wszędzie,
obierają sobie za miejsca zabaw śmietniki i błotniste
kałuże. Radość ich spojrzeń to chwilowy i iluzoryczny
tryumf ludzkiej natury, która potrafi przetrwać tak hań
biące warunki bytu. Przechodzień mógłby jeszcze uwie
rzyć w ich szczęście, gdyby nie natrętnie powracająca
wizja okropnego przeznaczenia, które ciąży na nich ni
czym fatum i czuwa nad ich losem. Tak przebiega dzie

ciństwo, z dala od kościoła, szkoły, bez jakiejkolwiek
opieki. Te dzieci są wolne, jednak każdy dzień tej wolno
ści przybliża do zgubnego jutra.
Począwszy od osiągnięcia wieku sześciu lat dzieci
są już wysyłane przez rodziców do pracy w mieście,
mogą do domu nie wracać bez pieniędzy. Zaczepiają
ludzi żebrząc o jałmużnę, szukają jakiejkolwiek pracy,
a już w wieku dwunastu lat niektóre decydują się kraść
i prostytuować. Ich los wydaje przesądzony.
Źródło: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów,
oprac. M. SobańskaBondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1998.

1. Wyjaśnij, w czym autor widzi rozwiązanie złego losu dzieci
w przyszłości.
2. Podaj, z czego wynikała konieczność podejmowania pracy
przez dzieci.
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Dziecko pracujące w fabryce tekstylnej, początek XX w. Dzieci
w wieku od 5 do 9 lat zatrudniane były w przędzalniach do sprząta
nia i czyszczenia maszyn, starsze do wiązania zerwanych nici i wy
miany szpul, co przy pracujących maszynach było niezwykle ryzy
kowne. Dzieci zatrudniano także w kopalniach, gdzie pracowały
w wąskich chodnikach, w których nie mieścili się dorośli. Niemniej
wiele opinii o ich wykorzystywaniu, przywoływanych zwłaszcza
w literaturze komunistycznej, jest przesadzonych. W Anglii w la
tach 1730–1749 piątego roku życia nie dożywało 74,5% dzieci, za
to w okresie 1810–1829 ich śmiertelność spadła do 31,8%. Zatrud
nianie dzieci wbrew pozorom pomogło utrzymać je przy życiu.

Strajk niemieckich robotników, obraz z lat 80. XIX w. Strajkujący
żądali najczęściej wyższych płac i lepszych warunków pracy, pro
testowali przeciwko wyzyskowi i zwolnieniom. Oprócz charakteru
ekonomicznego strajki miewały też charakter polityczny. Z czasem
zasady zatrudnienia zaczęto regulować w kodeksie pracy.

Jeżeli jednak rodzina przetrwała pierwsze lata
w mieście, a robotnik zdobył dodatkowe kwalifikacje, mógł awansować i zarabiać nieco więcej.
Nadal nie wystarczało to na wygodne życie, ale
mógł wydobyć się z nędzy, w którą zostawszy na
wsi, nie popadłby. Mógł dostać też pracę w nowszych, lepiej zaprojektowanych fabrykach, gdzie
warunki były lepsze. Pracujący tam robotnicy
uważani byli za elitę ówczesnego proletariatu.
Na każdym z etapów „kariery” robotnika zagrożeń było zawsze dużo – choroba lub wypadek przy
pracy oznaczały nędzę. W trakcie kryzysu utrata
pracy z powodu masowych zwolnień była bardzo
prawdopodobna. Mogła od razu oznaczać utratę
mieszkania, jeśli robotnik mieszkał w mieszkaniu
zakładowym, czyli należącym do fabryki, a więc
groziły mu i nędza, i bezdomność. W Wielkiej Brytanii już w latach 20. i 30. XIX w. bezrobotni w miastach stanowili duży problem społeczny. Dopiero
z czasem na skutek nacisku związków zawodowych dla pozbawionych pracy wprowadzono zasiłki, a dla chorych – zapomogi. Niezadowolony
proletariat fabryczny często stanowił źródło zamieszek. Przykładowo w 1819 r. w Manchesterze rozegrały się dramatyczne wydarzenia: wojsko spacyfikowało manifestację polityczną, której większość
stanowili niezadowoleni robotnicy – zginęło 11
osób, a wydarzenia nazwano „bitwą pod Peterloo”,
z ewidentnym nawiązaniem do Waterloo – żołnie-

rze szarżujący na demonstrantów byli w większości weteranami słynnej bitwy, rok później w Glasgow w strajku wzięło udział 60 tys. robotników.
Proletariat fabryczny, w zbitej masie zamieszkujący
robotnicze osiedla miast, miał wielkie możliwości,
które wkrótce zostały zagospodarowane przez
przywódców radykalnych ruchów (➞ 00).

90

XIX wiek

związki zawodowe – masowe organizacje społeczne
zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników
najemnych w celu obrony ich praw.

Robotnik i jego prawa
Proletariat fabryczny był nową grupą społeczną.
W związku z tym nie uważano go początkowo za
odrębny stan w świecie powoli gasnącego feudalizmu – nie należeli do mieszczaństwa, bo nie mieli
praw miejskich, nie byli rzemieślnikami, gdyż nie
należeli do cechów i gildii. Do chłopów też nie dało
się ich zaliczyć, ponieważ nie posiadali ziemi. Było
ich jednak dużo, coraz więcej. Z czasem zostali
uznani za klasę. Pierwsze, co zauważyli pracodawcy, to zdolność robotników do przerywania pracy,
czyli strajku. Szybko przygotowano więc pakiety
praw, ograniczających te możliwości – we Francji
prawo Le Chapeliera [szapeliera] z czasów rewolucji skutecznie ograniczało prawo do strajku.
W Anglii przeciw strajkującym stosowano istniejące wcześniej prawa o zgromadzeniach i włóczęgostwie. Robotnicy, by walczyć o swoje prawa, zaczęli zakładać związki zawodowe (pierwsze powstały
w Wielkiej Brytanii w 1824 r.)

klasa – wielka grupa społeczna mająca wspólne cechy
wynikające z miejsca w podziale pracy oraz posiadania
własności i kontrolowania ważnych zasobów, jak kapi
tał, kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, intelekt
itp.; w przeszłości przynależność do klas była dziedzi
czona; obecnie ze względu na wykształcenie, sposób
spędzania wolnego czasu, czyli styl życia, i dochody
wyróżnia się najczęściej klasę wyższą, średnią i niższą.
proletariat (od łac. proles – potomstwo) – jedna z klas
społecznych; jako proletariat Karol Marks (➞ 00) okreś
lał ludzi żyjących ze sprzedaży swojej siły roboczej, po
zbawionych środków produkcji; przeciwstawiano go
zwykle burżuazji – właścicielom środków produkcji;
miała się między nimi toczyć walka klas (➞ 00). Na
zwa pochodzi od spostrzeżenia starożytnych, że bieda
cy mają zwykle wiele dzieci (i niewiele poza tym).
socjaldemokracja – lewicowy ruch społeczny dążą
cy do kompromisu między wymogami systemu kapi
talistycznego a – zgodnie z zasadami socjalizmu –
sprawiedliwą dystrybucją dochodu narodowego.
Pierwsze ograniczenia ustawowe dotyczyły
czasu pracy dzieci w Anglii – w 1802 r. ustawa
z inicjatywy brytyjskiego polityka Roberta Peela
[pila] ograniczała czas pracy dzieci do 12 godzin
oraz zabraniała zatrudniać je w nocy. Dotyczyła
jednak tylko… podopiecznych parafii. Jeśli dziecko parafii nie podlegało (należało do tzw. wolnej
siły roboczej – inaczej: nie miało stałego miejsca zamieszkania), można było zatrudniać je bez ograniczeń. Stopniowo jednak skracano czas pracy. Największe zmiany wprowadził akt z 1833 r., zabraniający zatrudniania dzieci poniżej 13 roku życia
dłużej niż 9 godzin dziennie i 48 godzin w tygodniu oraz w nocy. Najważniejszym jednak postanowieniem było powołanie inspekcji, czuwającej
nad przestrzeganiem postanowień ustawy. Niebywały wpływ na taką decyzję miały opublikowane
przez Johna Browna Wspomnienia Roberta Blincoe
(1828), autentyczna historia chłopca z sierocińca
pracującego w przemyśle tekstylnym, w której
znalazły się opisy makabrycznych wypadków przy
pracy. Na następne ograniczenia wpłynął radykalny ruch czartystów (➞ 00), zwracając uwagę na
fatalne warunki pracy. Jego zwolennicy dążyli ponadto do wprowadzenia zmian w systemie wybor-

czym, by głosować mogli wszyscy mężczyźni po
21 roku życia, co mogłoby wpłynąć na oddolne
przeprowadzenie zmian. W 1844 r. ograniczono
więc pracę dorosłych do 12 godzin na dobę,
a w cztery lata później – do 10. Późniejsze regulacje
często miały charakter branżowy – w poszczególnych zawodach ograniczano stopniowo czas pracy
do 9, a nawet 8 godzin dziennie, na co wpłynęły
m.in. badania dotyczące wydajności pracy. W innych krajach ograniczenie czasu pracy nieletnich
i kobiet zaczęło się w drugiej połowie XIX w. (wyjąwszy przejściowe ustępstwa władz podczas rewolucji 1848 r. i Komuny Paryskiej w 1871 r.). Decydujący wpływ na takie decyzje miała postawa
armii i wpływy socjaldemokratów w parlamentach (w Niemczech ograniczono czas pracy kobiet
i dzieci do 10 godzin w 1891 r.). Kurczenie się czasu
pracy do postulowanych przez socjalistów 8 godzin dziennie będzie trwało w XX w., choć w niektórych branżach wystąpiło już w wieku XIX. Czy
był to skutek bezpośrednich działań ruchu robotniczego, czy raczej działań związkowych i parlamentarnych, do dziś pozostaje kwestią dyskusji.

Sir Robert Peel (1788–1850), konserwatywny polityk brytyjski,
arystokrata, wbrew powszechnej dzisiaj opinii o konserwatystach
(➞ s. 00) był jednym z największych reformatorów w XIX-wiecznej
Wielkiej Brytanii. Już jako poseł do Izby Gmin zdołał przeprowadzić
pierwsze ograniczenie czasu pracy dzieci, jako premier w latach
1841–1846 doprowadził do zniesienia większości ceł na żywność,
w tym praw zbożowych, które powodowały drożyznę. Uczynił to
pomimo sprzeciwu własnej partii i przypłacił dymisją, ale decyzja ta
pomogła złagodzić klęskę głodu w Irlandii i ulżyła doli robotników.
Dodatkowo przeprowadził ograniczenia pracy dzieci i kobiet w po
rze nocnej i w kopalniach, a także ograniczenie całkowitego czasu
pracy do 12 godzin. Wielka Brytania (i pośrednio Europa) zawdzię
cza mu ewolucyjny wzorzec poprawy losu robotników.
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Wieś czy miasto?
Fargo
11/11/2011, 11:40

Zet
11/11/2011, 11:42

Fini
11/11/2011, 11:43

Flora
11/11/2011, 11:45

Dlaczego ludzie w czasach epoki przemysłowej przeprowadzali się ze wsi do miast? Wiedzieli przecież, że los tych,
którzy przenieśli się za pracą do ośrodków przemysłowych, wcale się znacząco nie poprawił. Pensje robotników
w przemyśle były niskie, warunki życia trudne.
Wieś była przeludniona, biedacy, którzy nie mieli ziemi, mogli pracować co najwyżej jako najemni robotnicy rolni
za niewielkie pieniądze ledwo umożliwiające przeżycie. Pracować musiały także ich małe dzieci. Na pewno liczyli
na poprawę losu.
Życie w miastach oprócz szansy na utrzymanie się miało też inne zalety. W czasach rewolucji przemysłowej
zaczęła się rozwijać kultura masowa, np. wynaleziono prasę drukarską umożliwiającą masowy druk gazet. Można
było chodzić do kabaretów, teatrzyków, korzystać z rozrywek czy z miejskiej infrastruktury. Wydaje mi się, że
życie było mimo wszystko lżejsze. Więcej się działo, można było spotkać swoją szansę.
Współcześnie część mieszkańców miast, którzy wolą żyć bliżej natury i chcą uciec od pośpiechu metropolii,
chętnie przenosi się na wieś. W końcu w czasach internetu ma mniejsze znaczenie, gdzie się mieszka, można
pracować zdalnie…

Polecenia i zadania

Praca projektowa

1. Wyjaśnij, co było przyczyną powstawania miast
przemysłowych.
2. Przedstaw przyczyny względnego przeludnienia miast przemysłowych i nadmiaru rąk do
pracy. Wyjaśnij, jak ten stan wpływał na warunki zatrudnienia.
3. Podaj przykłady ochrony prawnej pracownika.
Z jakich przyczyn pojawiały się takie projekty?
4. Na podstawie dostępnych źródeł przygotuj
charakterystykę współczesnej klasy wyższej,
średniej i niższej. Wyjaśnij, dlaczego klasa średnia jest nazywana podporą demokracji.

1. Przeprowadźcie dyskusję na temat, jakie kategorie wykluczenia występują współcześnie
w społeczeństwie (np. niskie dochody, brak wykształcenia, niski kapitał kulturowy wyniesiony z domu). Wymieńcie przyczyny i skutki tego
stanu rzeczy i zastanówcie się, jak można je zniwelować.
2. Dowiedzcie się więcej na temat powstania Żyrardowa. Poszukajcie innych, podobnych przykładów w Waszej okolicy.

Warto przeczytać:
D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1998.
P.L. Berger, Rewolucja kapitalistyczna: pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności, przeł. Z. Simbierowicz, Oficyna
Naukowa, Warszawa 1995.
W. Koch, Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, przeł. W. Baraniewski i in., Bertelsmann Media, Warszawa 2005 (rozdział o miastach przemysłowych).
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15

O państwie
opiekuńczym
Z tego rozdziału dowiesz się:

 jakie są wady i zalety państwa opiekuńczego
 które ze współczesnych państw są uważane za opiekuńcze
 jakie są zasady działania państwa opiekuńczego

Początki państwa opiekuńczego
Na początku XX w. w większości państw europejskich wprowadzono, na skutek nacisku socjalistów
lub pod wpływem refleksji ogólnej, ograniczenia
prawne w kwestii czasu pracy i ubezpieczenia
społeczne, w tym emerytury. Jednak już w drugiej
połowie XIX w. napięcia społeczne zmuszały myślicieli do refleksji nad modyfikacją istniejącego
porządku społeczno-ekonomicznego. Obok socjalistycznego reformizmu, mającego głęboki wpływ
na gospodarczy ustrój Szwecji i Francji, narodziły
się koncepcje: liberalizmu demokratycznego (demoliberalizmu) i nauki społecznej Kościoła. Łączyło je jedno – nacisk na wzmocnienie roli państwa w budowie sprawiedliwości społecznej. Tak

liberalizm demokratyczny (demoliberalizm) – jeden
z nurtów liberalizmu powstały na przełomie XIX i XX w.
Jego zwolennicy uznawali, że niesienie pomocy najbardziej potrzebującym jest koniecznym warunkiem
równouprawnienia tej grupy w społeczeństwie i włączenia jej w nurt życia politycznego. Demoliberalizm
opowiadał się za rozszerzeniem socjalnych funkcji
państwa oraz poszanowaniem praw mniejszości.

państwo opiekuńcze (ang. welfare state) – koncepcja państwa i społeczeństwa w pełni ukształtowana
po II wojnie światowej w wysoko uprzemysłowionych
krajach zachodnich. Zakłada – w przeciwieństwie do
liberalizmu ekonomicznego (➞ 00) – że zadaniem państwa przy rozwijaniu demokracji i gospodarki wolnorynkowej jest zabezpieczenie ochrony socjalnej i równych praw w dostępie do usług socjalnych, a także
praw mniejszości.

na przykładzie Szwecji, Francji i Niemiec

więc państwo opiekuńcze jest zwykle przeciwne
gospodarce całkowicie wolnokonkurencyjnej. Ostatecznie pojęcie państwa opiekuńczego pojawiło się
dopiero po Wielkim Kryzysie (1928–1935), ogólnoświatowej zapaści gospodarczej (➞ 00).
Elementy państwa opiekuńczego można było
znaleźć także w niektórych totalitaryzmach, jak faszyzm i nazizm. Ich deklarowanym celem było za-

WARTO WIEDZIEĆ
Emerytury w przeszłości
Do XIX w. emerytury otrzymywali głównie żołnierze po
odejściu ze służby. Pozostali pracobiorcy musieli albo
sami oszczędzać na starość, albo liczyć na to, że ich dzieci zapewnią im utrzymanie. W XIX w. zaczęły powstawać robotnicze kasy zapomogowe, które gwarantowały
swoim członkom niewielkie wypłaty na wypadek choroby, kalectwa lub starości. W 1880 r. niemiecki kanclerz
Otto von Bismarck, by zyskać głosy robotników dla
swojej partii, wprowadził gwarantowaną przez państwo
emeryturę dla wszystkich ubezpieczonych pracowników,
którzy ukończyli 70 lat. Do sfinansowania tego systemu
służyły składki potrącane z pensji. Model ten jest określany jako solidarnościowy. Pracujący płacą składki, dzięki
którym zakład ubezpieczeń wypłaca emerytury.
Jednak już w latach 70. XX w. okazało się, że w krajach rozwiniętych rodzi się coraz mniej dzieci, a ludzie
żyją coraz dłużej. Z tego powodu obecnie coraz częściej mówi się o konieczności zerwania z zasadą finansowania emerytur przez pracujących. Są oni zachęcani
do odkładania oszczędności w prywatnych funduszach
inwestycyjnych nadzorowanych przez państwo.
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pewnienie wszystkim pracy, godziwych warunków życia i opieki socjalnej. Komunizm głosił hasła pełnej opieki państwa nad obywatelem, choć
głównie były to deklaracje propagandowe, żywe
na Zachodzie. Scentralizowane państwo przejęło
formalnie niemal wszystkie funkcje opiekuńcze,
na inicjatywy obywateli, np. prywatne fundacje
charytatywne czy kościelne instytucje opiekuńcze,
nie było miejsca.
Świat demokratyczny także miał swoje wizje
państwa opiekuńczego. Po II wojnie światowej
wprowadzono je w Wielkiej Brytanii (w wyniku
działań premiera Clementa Attlee), Francji, Belgii,
Holandii, we Włoszech, z czasem także w Niemczech. W Skandynawii taki model jest po prostu
kontynuowany, gdyż istniał wcześniej. Państwo
podejmuje się redystrybucji dóbr, by zniwelować
różnice społeczne w warunkach wolnego rynku.
Wszystkie te działania miały swoją podbudowę
teoretyczną.

Kościół i nowoczesna ekonomia
Nauka społeczna Kościoła wykształciła się wraz
z zauważeniem przez papieża Leona XIII proble-

Jak osiągnąć sprawiedliwość
Liberałowie nowocześni działają do dziś, a jednym z najsłynniejszych ich przedstawicieli był John Rawles
[rołls] (1921–2002), twórca koncepcji utworzenia nowego społeczeństwa na podstawie zasłony niewiedzy.
Dotyczy ona sytuacji, w której ustanawiamy prawo, także ekonomiczne, i dlatego powinniśmy się odciąć od
naszych doświadczeń, wieku, płci, zawodu itp. „Jeżeli
nie wiemy, który kawałek tortu nam przypadnie, podzielimy go równo” – twierdził Rawles. Dlatego jego druga
zasada sprawiedliwości ma poważne konsekwencje
ekonomiczne – „nierówności społeczne i ekonomiczne
mają być tak ułożone, aby były z największą korzyścią
dla najbardziej upośledzonych, pozostając w zgodzie
z zasadą sprawiedliwego oszczędzania; i jednocześnie
(b) aby były związane z dostępnością urzędów i stanowisk dla wszystkich, w warunkach autentycznej równości szans”. W rzeczywistości zasada równości szans
powoduje, że współcześni demoliberałowie są zwolennikami państwa opiekuńczego połączonego z zasadami
wolnego rynku. Według wielu teoretyków zbliża ich to
do nowoczesnych, wolnorynkowych socjalistów.
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mu wyzysku robotników. W 1891 r. wydał on encyklikę Rerum novarum o podtytule „O kwestii robotniczej”. Skrytykował niczym nieograniczony
kapitalizm, zwracając uwagę na szczególną wartość pracy. Wskazał na potrzebę istnienia związków zawodowych i konieczność negocjacji warunków pracy z właścicielami zakładów (➞ 00).
Najważniejsza jednak była koncepcja państwa
opiekuńczego według wizji Kościoła. Zgodnie
z nią państwo powinno chronić prawa jednostek,
zwłaszcza pracowników i najuboższych, nie może
też występować w obronie pracodawców przeciw
słusznym żądaniom pracowników. Skoro Bóg stoi
po stronie biednych, państwo też powinno – taka
postawa była dość gwałtownym zwrotem dotychczasowej polityki „sojuszu tronu i ołtarza”. Następna encyklika (Quadragesimo Anno) wydana
czterdzieści lat później, już w czasach Wielkiego
Kryzysu, przez Piusa XI potępiała dodatkowo
koncepcje całkowicie wolnej konkurencji, zachęcając do interwencjonizmu państwowego. Wprowadziła też pojęcie subsydiarności, czyli pomocniczości państwa.

interwencjonizm państwowy – polityka aktywnego
oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych mająca na celu ograniczenie bezrobocia, pobudzenie popytu oraz podniesienie tempa wzrostu
gospodarczego. W tym celu państwo podejmuje
przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające zwiększyć
zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne), stosuje dotacje do nierentownych
przedsiębiorstw lub ich nacjonalizację i protekcjonizm
w zakresie handlu zagranicznego.

redystrybucja – ponowna dystrybucja dochodu narodowego uzyskiwanego z podatków na potrzeby wspólne jak opieka medyczna czy szkolnictwo.

subsydiarność (pomocniczość) – sposób rozumienia
pomocy społecznej. Według niego pomocy powinna
udzielać ta jednostka, która jest najbliżej potrzebującego (w kolejności: rodzina, wspólnota sąsiedzka, mała
wspólnota, gmina, władze wyższego szczebla). Pomoc
powinna ograniczyć się do momentu, po którego osiągnięciu potrzebujący może już sam sobie poradzić.

Następne encykliki związane z nauką społeczną Kościoła wskazują na powiązanie pokoju światowego ze zwalczaniem nierówności pomiędzy
bogatymi i biednymi państwami oraz podkreślały
rolę godności osoby ludzkiej, zwłaszcza wobec
rozpowszechnionego wyzysku emigrantów zarobkowych w państwach bogatej Północy.
Czy nauka społeczna Kościoła miała jakiś realny wpływ na gospodarkę? Stała się podstawą ideologiczną i gospodarczą dla partii chadeckich,
działających nie tylko w krajach, gdzie przeważali
wyznawcy katolicyzmu. W zasadniczy sposób
wpłynęły one na kształtowanie ustroju społecznogospodarczego Niemiec po II wojnie światowej
i w nieco mniejszej mierze – Włoch. Zasada subsydiarności została przyjęta w wielu krajach, np.
w Szwajcarii. W deklaratywnej formie została wpisana także do polskiej konstytucji z 1997 r.

Keynesizm
Szkoła ekonomiczna Keynesa zakładała zupełnie
odwrotne podejście niż ekonomia klasyczna, oparta na rozwiązaniach Smitha i Ricardo (➞ 00). O ile
w klasycznym ujęciu poziom popytu wynika
z osiągniętego poziomu produkcji i płac, o tyle
keynesiści twierdzili, że to poziom popytu decyduje o produkcji i płacach. Chcesz, by nie było kryzysu? Nakręcaj popyt – poprzez niewielką inflację,
niskie stopy procentowe, a więc tanie kredyty i słabo oprocentowane oszczędności, w ostateczności
przez interwencje na rynku, zamówienia publiczne. Ratuj upadające przedsiębiorstwa! To nic, że
pieniądze pochodzą z wysokich podatków, a więc
tak naprawdę uszczuplają dochody właścicieli fabryk, przeznaczone na inwestycje. Nastąpi tzw.
efekt mnożnika inwestycyjnego Keynesa. Tak
więc była to kolejna teoria, uzasadniająca istnienie
państwa opiekuńczego, które przecież wyrównuje
z podatków różnice społeczne, a więc „nakręca popyt” wśród mniej zamożnych.
W latach 50. i 60. XX w. wydawało się, że keynesizm jest najlepszym rozwiązaniem. Dynamicznie rozwijające się gospodarki USA, Japonii czy
Korei Południowej zdawały się potwierdzać tę
tezę. W latach 70. inflacja połączona z kryzysem
naftowym sprowokowała stagflację. Mimo to
odejście od teorii Keynesa w latach 80. XX w. było
krótkotrwałe, tym bardziej że zastosowanie pieniądza fiducjarnego (➞ 00) pozwoliło na nieograniczoną wręcz, wydawałoby się, możliwość two-

John Maynard Keynes (1883–1946) był brytyjskim ekonomistą.
Uczestniczył w konferencji w Paryżu po I wojnie światowej i protestował przeciwko „krzywdzie, jaka spotkała Niemcy”. Brał też
udział w konferencji w Bretton Woods (1944), ale bez sukcesów.
Jego teoria zrobiła karierę dopiero w latach 50. XX w. Prywatnie
Keynes był koneserem sztuki, miał bogate zbiory bibliofilskie,
współfinansował teatr, balet i operę. Obracał się w bardzo oryginalnym towarzystwie jako członek artystycznej grupy Bloomsbury
[blumsbery]. Był żonaty z rosyjską gwiazdą baletu Lydią Lopokovą, przez co uważano go za rosyjskiego agenta, tym bardziej że nie
krył fascynacji ZSRR. Jego stosunek do Polski był zdecydowanie
negatywny.

chadecja (od skrótu chrześcijańska demokracja, ChD)
– ruch społeczno-polityczny powstały w Europie
w drugiej połowie XIX w. w odpowiedzi na szerzący
się socjalizm kojarzony z ateizmem; odwołuje się do
społecznej doktryny Kościoła katolickiego, akceptując
rynkowy charakter gospodarki, lecz z uwzględnieniem
zasady solidaryzmu społecznego.
efekt mnożnika inwestycyjnego Keynesa – pieniądz
zainwestowany generuje później wielokrotnie więcej
pieniędzy na spożycie, które pobudzają następne inwestycje. J.M. Keynes uważał, że mnożnik jest szczególnie silny, jeśli państwo wymusi inwestowanie lub
samo będzie inwestować. Jeśli pieniądze posiada właściciel przedsiębiorstwa, nie wszystko wykorzystuje
na inwestycje, zwłaszcza w okresach, gdy inwestowanie jest ryzykowne. Teoria ta jest krytykowana przez
monetarystów, których głównym przedstawicielem
był Milton Friedman (1912–2006). Ten ekonomista,
laureat nagrody Nobla, zauważył, że mnożnik Keynesa
zakłada stałość poziomu cen, a więc brak inflacji.
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Kryzys naftowy
W październiku 1973 r. podczas wojny arabsko-izraelskiej arabscy członkowie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) zadecydowali wstrzymać handel ropą naftową z krajami popierającymi
Izrael w wojnie z Egiptem – USA i krajami Europy Zachodniej. Ceny ropy znacznie wzrosły, co spowodowało w tych krajach kryzys trwający około roku i szok
społeczństwa Zachodu.
stagflacja – połączenie stagnacji gospodarczej (bliski
zeru wzrost PKB) z inflacją. Stan długotrwały, trudny
do zwalczenia, ponieważ inflacja powinna napędzać
koniunkturę, a nie ją hamować.
rzenia pieniądza. Kryzys kolejnej fali keynesizmu
nadszedł w 2000 r. wraz z giełdową bańką internetową. Pogłębiło go jeszcze załamanie rynku nieruchomości w USA w 2008 r. Dziś trudno określić,
co stanie się z nadmiernie zadłużoną i zbyt obciążoną inflacją oraz zbrojeniami jedną z największych gospodarek świata. Inne oblicze keynesizmu prezentują Chiny, nastawiając kraj na kreowanie popytu zewnętrznego.

Współczesne przykłady państw
opiekuńczych
Jak wiele występuje koncepcji, prowadzących do
welfare state (państwa opiekuńczego), tak wiele jest
jego form i rodzajów. Są też kraje, które trudno
umieścić w powyższym podziale, np. państwo
brytyjskie.
Najczęściej wymienia się trzy:
1. Amerykańskie liberalne welfare state [łelfer
stejt] – przykładami mogą być USA, Kanada
i Australia. Pomoc socjalna jest tam raczej
skromna (czy też była do początków XXI w.,
obecnie sytuacja nieco się zmienia), a ludzie ją
przyjmujący mają rzeczywiście niskie dochody
i jest ich proporcjonalnie niewielu. W USA trwa
obecnie spór, czy powinna zwyciężyć koncepcja Mummy’s State (państwa mamusi) – dającego więcej w formie darmowej – jak opieka zdrowotna, zasiłki, specjalne pożyczki na mieszkania,
czy Daddy’s State (państwo tatusia) – udzielają118
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korporacja – spółki kapitałowe prowadzące działalność gospodarczą w co najmniej dwóch krajach i tworzące zintegrowany, międzynarodowy system powiązań gospodarczych podporządkowany wspólnej strategii. Siła ekonomiczna korporacji powoduje, że mają
znaczne wpływy polityczne, co umożliwia im nie zawsze legalne wywieranie wpływu dla uzyskania korzystniejszych warunków działania.
cego jak najmniejszej pomocy socjalnej, wspierającego własną przedsiębiorczość.
2. Korporacjonistyczne państwo opiekuńcze jak
Niemcy, Austria, Francja i Włochy – w tych państwach prawa socjalne posiadają różne grupy
zawodowe. Nadawane były w różnym czasie
przez państwo pod wpływem negocjacji ze
związkami zawodowymi, partiami socjalistycznymi czy Kościołem. Podatki są tu wyższe niż
w modelu amerykańskim, również pomoc socjalna wyższa jest, która w wypadku Niemiec
i Austrii opiera się na zasadzie pomocniczości.
3. Socjaldemokratyczne państwo opiekuńcze –
pomoc socjalna przysługuje tu nawet klasom
średnim i jest bardzo rozbudowana. Państwo
i rynek oraz pomoc socjalna i praca uzupełniają
się w tym celu, by zapewnić wysokie standardy wszystkim obywatelom. Państwo stara się
objąć opieką dzieci, dorosłych i ludzi starszych.
W zamian państwo drobiazgowo reguluje tryb
życia, wychowanie młodego pokolenia, a nawet obyczajowość. Przykładem są kraje skandynawskie, szczególnie Szwecja. Koszty podatkowe są tutaj najwyższe.

Spory na temat welfare state
„Państwo dobrobytu”, przyjęte przez zmęczone
II wojną światową społeczeństwa dość entuzjastycznie, z czasem zaczęło budzić pytania o podstawowe sprawy. Czy takie państwo jest efektywne? Dlaczego w dziedzinie ekonomicznej państwa
takie radzą sobie gorzej od tych, które mają mniej
rozbudowany system socjalny? I wreszcie – czy to
sprawiedliwe odbierać ciężko zarobione przez bogatszych pieniądze, by wspierać tych, którzy nie są
zaradni? Im bliżej było kolejnych kryzysów, tym
pytań było więcej. Po kryzysie 2008 r. nasila się
spór między zwolennikami welfare state a jego
przeciwnikami.

Zwolennicy państwa dobrobytu posługują się
zwykle argumentami społecznymi – mówią o wyrównywaniu szans i sprawiedliwości społecznej,
w imię której należy pomagać osobom, którym
z powodu komplikacji życiowych jest trudniej. Ma
to znaczenie dla całego społeczeństwa, bo im
mniejsze są nierówności w jego obrębie, tym lepiej
funkcjonuje. Podkreślają fakt odpowiedzialności
społecznej wobec współobywateli.
Idea społeczeństwa obywatelskiego zakłada,
że we wspólnocie należy sobie pomagać, inaczej
można mówić tylko o zbiorze zatomizowanych
jednostek. W krajach zachodnich uważa się powszechnie, że do ofiarności i zaangażowania dla
dobra wspólnego zobowiązany jest każdy, a szczególnie osoby mające elitarną pozycję społeczną.
Przeciwnicy „państwa dobrobytu” wskazują na
jego niską efektywność ekonomiczną, „rozleniwia-

nie” ludzi, a więc osłabianie przedsiębiorczości.
O ile zwolennicy zwykle przytaczają jako dobry
przykład państwa nordyckie (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia), o tyle przeciwnicy – skok gospodarczy Wielkiej Brytanii i USA w latach 80.
XX w. po rezygnacji z części instytucji welfare state
oraz błyskawiczny rozwój „azjatyckich tygrysów”,
w których takie mechanizmy w ogóle nie istnieją.
Prawdą jest, że w państwach opiekuńczych całe
grupy ludzi mają możliwość utrzymywania się
z zasiłków, co sprawia, że indywidualna przedsiębiorczość i odpowiedzialność ulegają osłabieniu
oraz budzą się emocje pozostałych współobywateli – pracujących i płacących często wysokie podatki, z których utrzymywana jest pomoc społeczna.
Skrajne rozwiązania, jak całkowity brak systemów
ubezpieczeń społecznych, niesie za sobą jednak
wiele negatywnych skutków.

Tekst źródłowy
Dlaczego warto wspierać „przegranych”?
Jakie zatem korzyści oferuje państwo dobrobytu? Otóż
system ten – jeśli jest właściwie zaprojektowany
i utrzymany, tj. jeśli oferuje racjonalne wsparcie przy
jednoczesnym zachowaniu zdrowych bodźców ekonomicznych – może stanowić dobre dopełnienie systemu
rynkowego. Więcej, może wspierać wzrost gospodarczy i konkurencyjność.
W toku życia gospodarczego pojawiają się zawsze
„wygrani” i „przegrani”. Nie ma w tym nic dziwnego.
Nie można też odmówić „wygranym” ich bogactw oraz
sukcesów, zwłaszcza jeśli do ich zdobycia doprowadził
rzetelny wysiłek. Co jednak z „przegranymi”? Nawet jeśli przyjmiemy, że z uwagi na swe przywary „zasługują”
na ciężki los, czy to samo można powiedzieć o ich dzieciach? Ich dzieci, nawet jeśli są zdolne, mają już gorszy
start w życiu niż dzieci „wygranych”.
Pewna redystrybucja dochodu od „wygranych” do
„przegranych” ułatwia, przynajmniej w minimalnym
stopniu, wyrównanie szans w zakresie kreacji i utrzymania kapitału ludzkiego, czyli dostępu do edukacji, kultury i opieki zdrowotnej. Przeciwdziałanie marginalizacji
„przegranych” i ich dzieci ma duże znaczenie dla efektywności alokacji zasobów w gospodarce. Chodzi tu
o to, że gospodarka marnuje mniej talentów i pracowników, którzy po otrzymaniu drugiej szansy mogliby być
dla niej pożyteczni.

Co więcej, istnienie państwa dobrobytu może
wspierać społeczną akceptację reform, czyli elastyczność systemu ekonomicznego. Dla obywateli zmiany
niosą za sobą zarówno szansę na poprawę życia, jak
i ryzyko strat. Ludzie statystycznie cechują się awersją
do ryzyka, więc bojąc się niekorzystnego rozwoju wypadków, blokują reformy. Jeśli jednak przeciętny obywatel wie, że nawet utrata pracy w wyniku reformy nie
pozbawi go w zupełności dochodu i opieki zdrowotnej,
a jego dzieci wykształcenia, wówczas będzie w większym stopniu skłonny udzielić poparcia dla zmian. […]
Mechanizm ten szczególnie dobrze funkcjonuje w krajach nordyckich.
Źródło: J. Gmurczyk, Zalety państwa dobrobytu (artykuł z maja
2012 r.), Instytut Obywatelski, cyt. za: http://www.instytutobywatelski.pl/6892/komentarze/zalety-panstwa-dobrobytu

1. Wypisz w punktach zalety systemu „państwa dobrobytu”
wymienione przez autora tekstu.
2. Podaj warunki sprawnego działania systemu państwa
opiekuńczego.
3. Wyjaśnij, czy warunki dobrego działania „państwa dobrobytu” łatwo jest spełnić.
4. Wyjaśnij, do jakiego przykładu odwołuje się autor. Wyszukaj dane w internecie i wyjaśnij, czy jest to przykład odosobniony, czy typowy.
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Tekst źródłowy
Wady państwa opiekuńczego
Od strony ekonomicznej państwo opiekuńcze przypomina węża pożerającego własny ogon. Przyjęcie obowiązku zapewnienia każdemu przez państwo minimum środków utrzymania sprawia, że z dnia na dzień poziom
wydatków państwowych gwałtownie wzrasta. Żeby
temu sprostać, państwo opiekuńcze musi podnosić podatki. Jednakże nie można czynić tego w nieskończoność, z uwagi na tzw. efekt Laffera. Chodzi o to, że podnoszenie podatków do pewnego momentu skutkuje
zwiększeniem dochodów państwowych, ale po przekroczeniu pewnego poziomu opodatkowania dochody
nie tylko nie wzrastają, ale maleją. […]
Jednak zasadniczym problemem państwa opiekuńczego jest rosnąca rola państwowego aparatu biurokratycznego, który stopniowo podporządkowuje wszystko
własnemu interesowi grupowemu. Sprawowanie opieki
nad obywatelami wymaga bowiem wyspecjalizowanego aparatu zawodowych opiekunów. Im więcej państwo
ma podopiecznych, tym więcej opiekunów musi stawić
czoła tym zwiększonym zadaniom. Najlepszą ilustracją
tego procesu [są] rezultaty badań prof. Waltera Williamsa nad serią programów socjalnych „Wielkie społeczeństwo”, zainicjowanych w 1965 r. przez prezydenta USA
Lyndona Johnsona. Badania przeprowadzone w 30 lat
po uruchomieniu tych programów pozwoliły ujawnić, że
zaledwie 28 proc. środków wyasygnowanych przez państwo trafiło do adresatów, tzn. do ubogich, według przy-

jętych tam kryteriów. 72 proc. tych środków zostało
przechwycone przez aparaty biurokratyczne, które tymi
programami administrowały i cały czas się rozrastały.
Prof. Williams podał również w formie opisowej, jakie
środki zostały przez 30 lat w ten sposób wydatkowane.
Okazało się, że za pieniądze przekazane na sfinansowanie tych programów można by kupić majątek trwały 500
największych przedsiębiorstw amerykańskich i CAŁĄ
ZIEMIĘ UPRAWNĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH!
Oznacza to, że z gospodarki amerykańskiej zostały w ciągu 30 lat wyssane tak ogromne pieniądze po to, by
72 proc. tych środków przekazać aparatom biurokratycznym, które w innej sytuacji nie tylko byłyby zupełnie
niepotrzebne, ale w ogóle by nie powstały!
Tymczasem w państwie opiekuńczym aparat biurokratyczny coraz bardziej rozrasta się, czemu wcale nie towarzyszy poprawa sytuacji potencjalnych podopiecznych.
Źródło: Fragment referatu Stanisława Michalkiewicza z 2010 r.,
Wady państwa opiekuńczego dla www.michalkiewicz.pl, w: http://
www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=1316).

1. Wypisz w punktach wady systemu „państwa dobrobytu”
wymienione przez autora tekstu.
2. Wyjaśnij własnymi słowami, na czym polega efekt Laffera.
3. Podaj, jakie cechy państwa opiekuńczego zostały poddane
krytyce w powyższym fragmencie.
4. Wskaż, do jakich konkretnych przykładów odwołuje się
autor.

Czy państwo opiekuńcze jest
sprawiedliwe?
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Krzywa Laffera. Amerykański ekonomista Arthur Laufer uważał,
że nadmierne obciążenie podatkami skutkuje ucieczką od nich –
powoduje szybki rozwój szarej strefy, co umożliwia uchylanie się
od płacenia podatków oraz wywołuje poszukiwanie możliwości
inwestowania nie w sferach produkcyjnych, lecz tam, gdzie transakcje kapitałowe są najniżej opodatkowane.
Na podstawie wykresu wyjaśnij, dlaczego dwie różne stopy
podatkowe, niższa i wyższa, dostarczają takiego samego przychodu z podatków.
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Dyskusja nad tym, czy lepszy jest system państwa
opiekuńczego czy państwa bardziej liberalnego,
będzie się jeszcze zapewne toczyć przez długie
dziesięciolecia. Natomiast odpowiedź na pytanie:
czy państwo opiekuńcze jest sprawiedliwe, zależy głównie od wyznawanego systemu etycznego.
Czy moralnie jest zabrać bogatym, by rozdać ubogim? – na to pytanie odpowiedź wydaje się łatwiejsza, jeśli przyjąć inny sposób przedstawienia
problemu – a może w imię sprawiedliwego startu
dla dzieci przekonać bogatszych, by podzielili się
częścią zysków? Czy jednak zyski te zostaną dobrze rozdzielone? Każdy z nas musi samodzielnie
odpowiedzieć sobie na to pytanie. Można sięgać
zawsze do argumentów natury historycznej, eko-

nomicznej, społecznej i moralnej. Pewne jest jedno – żadna z tych dziedzin nie wypowiada się
jednoznacznie, że państwo „sprawiedliwości społecznej” jest sprawiedliwe i efektywne. Większość
argumentów, które spotykamy w dyskusji, przemawia przeciw takim rozwiązaniom. Gdyby problem miał charakter wyraźnie „zero-jedynkowy”
dyskusja nad nim nie miałaby sensu. Podsumowując ją jednak, warto zwrócić uwagę, że zarów-

no zwolennicy, jak i przeciwnicy państwa dobrobytu posługują się różnymi modelami tego
państwa. Dlatego warto, czytając argumenty obydwóch stron, sprowadzać je do „wspólnego mianownika”, czyli samodzielnie określać, o jakim
modelu państwa opiekuńczego mówi uczestnik
dyskusji. Pomocna może okazać się poniższa tabela, opracowana przez duńskiego socjologa
G. Esping-Andersena.

Cechy społeczne, wspierane w różnych
modelach państwa opiekuńczego
Typ państwa

liberalno-nowoczesny

socjaldemokratyczny

konserwatywny lub
chadecki

Rola rodziny

marginalna

marginalna

kluczowa

Rola rynku

kluczowa

marginalna

pomocnicza lub
marginalna

Rola państwa

marginalna

kluczowa

pomocnicza

Przykłady
zastosowania

USA, Wielka Brytania
(obecnie!), Kanada,
Australia

Szwecja, Norwegia,
Dania, Finlandia

Włochy, Niemcy,
Szwajcaria

Cena solidarności społecznej
Zoe
12/03/2013, 20:40

Liu
12/03/2013, 20:41

Romek
12/03/2013, 20:43

X
12/03/2013, 20:45

Czy państwo opiekuńcze ponad miarę nie obciąża swoich obywateli podatkami? Chiny czy „azjatyckie tygrysy”
nie mają systemu socjalnego, a jak prężnie się rozwijają.
Wydaje mi się, że takie postępowanie przynosi państwu korzyści tylko na krótką metę. Wyobrażasz sobie,
że utrzymujesz ze swojej pensji w przyszłości rodziców i dwie pary dziadków? Tym skutkuje brak systemu
emerytalnego tych państwach dla młodych Chińczyków.
Państwo welfare fare próbuje zniwelować – i to dla dobra całego społeczeństwa – by dać szansę na godne życie
czy pozytywną zmianę osobom, które mają trudniej. Ludzie wiedzą, iż mogą liczyć na swoich współobywateli, co
chyba ma na tyle dużą wartość, by zapłacić wysokie podatki.
Pytanie, jak długo będzie to możliwe. Gdy zaczyna być więcej emerytów niż pracujących, system może się
załamać. Trudno dłużej oczekiwać solidarności międzypokoleniowej. Może w przyszłości trzeba będzie liczyć
bardziej na swoich bliskich czy własną przedsiębiorczość niż państwową opiekę socjalną, podobnie jak
w dawnych czasach?
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Polecenia i zadania
1. Porównaj pomysły na państwo opiekuńcze wynikające z doktryn – neoliberalnej (demoliberalnej) i nauki społecznej Kościoła. Wyjaśnij, na
czym polega najważniejsza różnica.
2. Napisz, jakie niebezpieczeństwa, jakie straty
i jakie korzyści mógłby przynieść odwrót od
koncepcji państwa opiekuńczego w zachodnich
demokracjach.
3. Wskaż te elementy doktryny demoliberalnej,
które są zbieżne z poglądami socjalistów.
4. Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „państwo
odgrywające rolę nocnego stróża”.
5. Wymień cechy państwa opiekuńczego. Co odróżnia państwo totalitarne od państwa wolnorynkowego w kwestii polityki socjalnej?
6. Dowiedz się, na jakich zasadach system emerytalny funkcjonuje obecnie w Polsce.
7. Wyjaśnij przesłania zawarte w encyklikach Piusa XI i Jana Pawła II. Jakie ważne problemy
współczesnego świata poruszają?
Ale współzawodnictwo wolne, aczkolwiek w słusznych
utrzymane granicach uzasadnionym i bez wątpienia
jest pożytecznym, życia gospodarczego zupełnie uregulować nie zdoła; wykazało się to aż nadto przekonywająco, skoro zgubne teorie indywidualistyczne zaczęto
wprowadzać w życie. Pilna zatem powstaje potrzeba ponownego poddania życia gospodarczego prawdziwej
i skutecznej zasadzie organizacyjnej.
Źródło: Pius XI, Quadragesimo Anno, 1931.

Wartość pracy musi być mierzona tą samą miarą, a nie
względem na odmienną narodowość, religię czy rasę.
Tym bardziej nie może być wyzyskiwana sytuacja przymusowa, w której znajduje się emigrant. Wszystkie te
okoliczności muszą stanowczo ustąpić – oczywiście
przy uwzględnieniu szczegółowych kwalifikacji – wobec podstawowej wartości pracy, która związana jest
z godnością ludzkiej osoby. Trzeba przypomnieć tu raz
jeszcze podstawową zasadę: hierarchia wartości, głęboki
sens samej pracy domaga się, by kapitał służył pracy,
a nie praca kapitałowi.
Źródło: Jan Paweł II, Laborem exercens, 1981.
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8.	Zastanów się i oceń sprawiedliwość państwa
dobrobytu.
9.	Znajdź w internecie dodatkowe argumenty za
państwem opiekuńczym lub przeciw niemu.
10.	Wyjaśnij terminy: liberalizm, konserwatyzm,
socjaldemokracja, chadecja. Podaj, jakie poglądy na temat państwa opiekuńczego mają obywatele o takich poglądach.

Praca projektowa:
1. Odnajdźcie ślady doktryn liberalizmu demokratycznego, nauki społecznej Kościoła i współczesnej socjaldemokracji w Konstytucji RP
z 1997 r. i w Traktacie z Lizbony zmieniającym
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – odpowiedniku
konstytucji europejskiej.
2. Przedstawcie systemy państw opiekuńczych
w różnych krajach. Czy Polskę można nazwać
państwem opiekuńczym?
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