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УДК 94(438)"1989-1993" 

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ У ПОЛЬЩІ  

КІНЦЯ 80-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РР. ХХ СТ. 

Нерода Н. М., Пачев С. І. 

Основні проблеми польського суспільства у 1989-1990 рр. 

були сконцентровані у економічній площині. Тому логічно, що 

головним напрямком діяльності уряду Т. Мазовецького, 

сформованого у вересні 1989 р., стали невідкладні економічні 

реформи. При виборі моделі трансформації економічної системи 

між «шоковою терапією» та «градуалізмом» польські 

реформатори обрали першу.  

План «шокової терапії» був розроблений восени 1989 р. 

групою фахівців під керівництвом віце-прем’єра (одночасно – 

міністра фінансів) економіста Л. Бальцеровича. В його основі 

були три принципові моменти: реформування фінансової 

системи з метою досягнення бюджетної рівноваги; запуск 

ринкових механізмів в економіці; зміна структури власності.  

Міжнародний валютний фонд, схваливши план 

Бальцеровича, виділив фінансову підтримку польському уряду 

обсягом 2,2 млрд. доларів США. Ці кошти не були «проїдені» на 

пенсії і зарплати, а цілком пішли на здійснення економічної 

реформи та підтримку приватного підприємництва [1, с.235]. 

План Бальцеровича почав реалізовуватися з 1 січня        

1990 р. Були припинені державні дотації підприємствам, 

здійснена лібералізація цін та девальвація національної валюти 
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(злотого), заморожені заробітні плати, піддана реформуванню 

банківська і податкова системи тощо.  

Уведення в дію плану Бальцеровича призвело до 

помітного покращення макроекономічних показників в Польщі. 

Результатами його реалізації протягом 1990–1993 рр. стали 

приборкання гіперінфляції та істотне зменшення товарного 

дефіциту. Але при цьому з'явилися й передбачувані негативні 

тенденції: а) істотне падіння виробництва у промисловості та 

сільському господарстві (упродовж 1990 р. воно знизилося на 

23 %); б) швидке зростання чисельності безробітних; в) 

зменшення реальної зарплати працівників на 30 % [2, с.7]. 

Хоча соціальні наслідки «шокової терапії» виявились 

болючими для більшості поляків [19, с.236], високий рівень 

громадської довіри до «Солідарності» та її уряду дозволив 

уникнути масових акцій протесту у перші місяці реформи. Але 

невдоволення населення далося взнаки під час президентських 

виборів 1990 р. та парламентських виборів 1991 р. 

Важливою складовою економічних реформ у Польщі 

була приватизація державної власності. Основним методом 

польської приватизації середніх підприємств був продаж 

трудовому колективу на пільгових умовах після формальної 

ліквідації. На думку вітчизняних дослідників, цей метод 

стимулював появу ефективного власника, оскільки надавав 

можливість трудовому колективу брати участь в управлінні 

підприємством та розподілі отриманих доходів [2, с.9]. 

Одним із найсуттєвіших недоліків політики щодо аграріїв 

була відмова уряду від підтримки аграрного сектору у перші 

роки реформ. Ситуацію ускладнював вільний імпорт дешевої 

аграрної продукції із Заходу, де виробники отримували урядові 

субсидії. Виникло перевиробництво у Польщі, а надлишки було 

важко реалізувати за кордоном через відсутність експортних 

субсидій. У майбутньому це призвело до скорочення аграрного 

виробництва та зубожіння фермерів [2, с.11]. 

Таким чином, економічну систему Польщі було 

реформовано різко і швидко, методом «шокової терапії», що 

мало негативні соціальні наслідки. Але досягнуті 
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макроекономічні показники сприяли стабільному зростанню 

польської економіки у майбутньому. 
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УДК 502.13(477.64) 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ  

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Овчинникова М., Іванова В. М. 

Атмосфера як предмет екологічного дослідження має свої 

особливості. Насамперед, повітряна оболонка Землі є однією з 

найголовніших умов життя. Вона захищає живі організми від 

згубного впливу космічних випромінювань та ударів метеоритів, 

є носієм тепла і вологи. Через атмосферу відбувається 

фотосинтез та обмін енергії та інформації – основні процеси в 

біосфері. Для деяких організмів (бактерії, літаючи комахи, птахи 

та інші) атмосфера є основним середовищем життя. 

Названі процеси активно відбуваються при екологічній 

рівновазі в системі “природа-суспільство”. Діяльність людини 

може порушувати цю рівновагу в природі, що призводить до 

виникнення екологічних проблем. Серед них можна назвати 

парниковий ефект, озонові діри в атмосфері, смог, кислотні 

дощі, забруднення атмосферного повітря тощо. 

До основних техногенних забруднювачів, які викликають 

регіональні або глобальні зміни стану атмосфери і здоров’я 

населення,  можна   віднести   оксиди   вуглецю,  двооксид сірки,  


