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Skutki kryzysu gospodarczego z 2008 r.  dotknęły 
nie tylko sfery ekonomicznej. Recesja na rynkach 
światowych wpłynęła na kondycję współczesnych 
systemów politycznych na całym świecie.

• Pogłębiony kryzys demokracji liberalnej

• Popularność populistycznej retoryki

• Nowe ruchy społeczne – antysystemowe, antykapitalistyczne, alterglobalistyczne

• Kryzys instytucji UE



Kryzys gospodarczy 2007-2008



ZACZĘŁO SIĘ OD KREDYTÓW SUBPRIME

• 2 kwietnia 2007 – w stan upadłości zostaje postawiona druga co do wielkości w 

USA firma na rynku kredytów hipotecznych „subprime”, oferowanych osobom 

pozbawionym zdolności kredytowej.

• 31 sierpnia 2007 – prezydent George W. Bush ogłosił program pomocy dla 

Amerykanów mających kłopot ze spłatą hipoteki.

• 8 kwietnia 2008 – MFW potwierdza, że  rośnie zagrożenie globalną recesją.

• 15 września 2008 – „czarny poniedziałek”; bankructwo amerykańskiego banku 

Lehman Brothers („too big to fall”).



Przyczyny kryzysu
• Polityka FED od 2001 r. – sztuczne obniżanie stóp procentowych

• Bańka hipoteczna

• „kredyt otrzymywał każdy kto oddychał”

• Dziki konsumpcjonizm

Rozwiązania
• interwencjonizm państwowy;

• Zasiłki dla bezrobotnych i prace publiczne;

• Obama Care;

• Ulgi dla kupujących nieruchomości







Recesja gospodarcza w Europie

• Rozbudowane programy socjalne – premie i bonusy za mycie rąk, 
niespóźnianie się do pracy;

• Unikanie płacenia podatków;

Polityka „zaciskania pasa”

• Podniesienie VATu;

• Obniżki wynagrodzeń w sektorze 
publicznym;

• Koniec nadmiernych benefitów socjalnych.



Zielona wyspa w Europie



Społeczno-polityczne skutki recesji

• Nowe ruchy społeczne – ruchy antyoszczędnościowe

• Populistyczna retoryka

• Osłabienie liberalnej demokracji 

• Spadek zaufania do elit politycznych

• Masowe protesty i demonstracje

• Ruchy antyoszczędnościowe w popkulturze ZAGADKA!



Fala protestów w Europie

• Grecja, 

• Słowenia, 

• Turcja, 

• Bułgaria, 

• Rumunia, 

• Chorwacja, 

• Bośnia i Hercegowina

• Islandia, Portugalia, Hiszpania, 

• Wielka Brytania, 

• Belgia, 

• Francja, 

• Irlandia

• Niemcy.



Hiszpania - Ruch M15 (Movimiento)/ Indignados 

• Młodzi w Hiszpanii – problem 
bezrobocia

• Democracia real YA

• Demonstranci domagali się 
pogłębienia demokracji, poprawy 
sytuacji na rynku pracy, 
demonstrowali przeciwko 
upartyjnieniu państwa i 
wykluczeniu społecznemu.

• Puerta del Sol

• Protesty objęły ok. 58 miast

• Somos la resistencia



Nowe ugrupowania i ruchy polityczne 

Masowe protesty            Konsolidacja protestujących             Nowe partie polityczne

Czym jest populizm lewicowy?



Demokracja liberalna w obliczu recesji z 2008 r.

• Demokracje aliberalne

• Democratic backsliding

• Hollowing of democracy

• Demokracja opancerzona/wojująca

• Dedemokratyzacja

• J. Habermas: legitymizacja władzy, a gospodarka

• Czy to koniec liberalnej wizji świata?



Wnioski

• Systemy demokratyczne słabną w obliczu recesji gospodarczych, co 

potwierdził kryzys z 2008 r.

• Część społeczeństwa rozczarowana kondycją ekonomiczną obwinia o to 

rządzących, domagając się głębokich reform.

• Dotychczasowe elity polityczne tracą zaufanie, a do głosu dochodzą 

„populistyczni retorzy”, którzy dzięki swojej sile oddziaływania formują 

partie polityczne i wprowadzają swoich przedstawiciele do parlamentów w 

Europie. 



Czas na Wasze pytania



Wypracowanie

Kryzys gospodarczy i nastroje społeczne a przemiany na hiszpańskiej
scenie polityczne. Dokonaj analizy hiszpańskiej sceny politycznej,
bazując na wynikach wyborów parlamentarnych w latach 2008-2016.
Udziel także odpowiedzi jaki wpływ na te zmiany miały wydarzenia
związane z następstwami recesji z 2008 r.

Źródła: 
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2008_roku (tabele)

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2011_roku (tabele)

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2016_roku (tabele)

• http://www.psz.pl/117-polityka/piotr-marczewski-system-polityczny-hiszpanii

• https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/75916/nitszke_system_partyjny_hiszpanii_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2008_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2011_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Hiszpanii_w_2016_roku
http://www.psz.pl/117-polityka/piotr-marczewski-system-polityczny-hiszpanii
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/75916/nitszke_system_partyjny_hiszpanii_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Dane Banku Światowego: PKB i bezrobocie



Źródła:
• https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makr

oekonomia/polityka-pieniezna/historia-kryzysu-
kalendarium/

• https://www.youtube.com/watch?v=GPOv72Awo68

• https://youtu.be/MKZxfII9PPI

• https://ssl-
kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/D
ocuments/Piekarska%20-
%20GLOBALNY%20KRYZYS%20FINANSOWY%20Z%202
008%20R.pdf

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/polityka-pieniezna/historia-kryzysu-kalendarium/
https://www.youtube.com/watch?v=GPOv72Awo68
https://youtu.be/MKZxfII9PPI
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/kue/publikacje/Documents/Piekarska%20-%20GLOBALNY%20KRYZYS%20FINANSOWY%20Z%202008%20R.pdf

