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Zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego w Niemczech  
na przykładzie ostatniego światowego kryzysu gospodarczego

Streszczenie

W artykule przedstawiono sposoby przezwyciężania skutków kryzysu finansowego w latach 
2007-2009 przez Republikę Federalną Niemiec. Omówiono stan gospodarki niemieckiej przed kry-
zysem i skutki kryzysu dla tej gospodarki. Szczegółowo zaprezentowano podjęte działania antykry-
zysowe wspomagające koniunkturę: Pakiet „0”, „I” i „II” oraz dokonano oceny skuteczności tych 
działań w zakresie zarządzania ryzykiem rozwoju ekonomicznego w Niemczech. Program rządu 
przewidywał dużą i racjonalnie przygotowaną pomoc dla gospodarki, co zyskało akceptację Bun-
destagu i Bundesratu. Dzięki konkretnym i zdecydowanym działaniom zaradczym wpływ kryzysu 
na gospodarkę Niemiec okazał się mniejszy niż zakładano, a jego przezwyciężenie – stosunkowo 
szybkie i skuteczne. 

Słowa kluczowe: globalny kryzys finansowy, Niemcy, gospodarka, pakiet wspomagający koniunk-
turę.

Kody JEL: E61, H12

Obowiązujący w Niemczech system ekonomiczny, od chwili utworzenia Republiki 
Federalnej Niemiec w 1949 r. nazywany jest społeczną gospodarką rynkową. Na początku 
lat 90. doszło do zjednoczenia Niemiec, co w praktyce oznaczało wprowadzenie do nowych, 
wschodnich krajów związkowych, czyli byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, rów-
nież dotychczas obowiązującego modelu gospodarczego.

System społecznej gospodarki rynkowej w Niemczech posiada legitymizację społeczną 
i polityczną. Powszechnie uważa się, że jest to system gwarantujący postęp społeczno-eko-
nomiczny, tworzący optymalne warunki do efektywnego rozwoju gospodarczego. Opiera się 
na własności prywatnej, wolności gospodarczej i ograniczaniu interwencyjnej roli państwa 
w procesy gospodarcze. 

Czy ekonomiści i firmy niemieckie oraz decydenci polityczni w Niemczech spodziewali 
się światowego kryzysu finansowego, a nawet ekonomicznego? Jak dużym zaskoczeniem 
ten kryzys był dla gospodarki niemieckiej oraz w jakim stopniu gospodarka została nim do-
tknięta? Czy w Niemczech funkcjonuje system zarządzania ryzykiem rozwoju ekonomicz-
nego? Jakie działania antykryzysowe zostały zastosowane, aby dokonać sanacji gospodarki 
niemieckiej? Czy konsekwencje kryzysu dla gospodarki niemieckiej są aż tak dotkliwe, że 
wymagają istotnych korekt w dotychczasowym modelu społecznej gospodarki rynkowej? 
To zasadnicze pytania, na które autor w niniejszym artykule podejmie próbę odpowiedzi. 
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Gospodarka Niemiec przed ostatnim światowym kryzysem 
ekonomicznym

Jest rzeczą charakterystyczną, że Niemcy są wobec siebie samych o wiele bardziej kry-
tyczni, niż ich ocena zewnętrzna. Wystarczy przypomnieć dramatyczny tytuł książki prof. 
Arnulfa Baringa: Czy Niemcom się uda? Pożegnanie złudzeń (Baring 1997). We wstępie 
do publikacji autor stwierdził: „obecną sytuację naszego kraju charakteryzuje spiętrzenie 
rozmaitych, ale ściśle ze sobą powiązanych kryzysów. Z jednej strony w strukturalnym kry-
zysie znajduje się przemysł, z drugiej zaś państwo opiekuńcze. Do tego dochodzą niemiec-
ko-niemieckie trudności wynikłe ze zjednoczenia. Zaostrzyły one pod wieloma względami 
problemy, które tkwiły u podłoża pozostałych dwóch kryzysów na długo przed 1990 r., przy-
niosły też zupełne nowe wyzwania” (Baring 1997, s. 9). Wielu polityków i ekonomistów 
niemieckich uważa, że mimo zasadniczych przemian w ostatnich latach, obecne ekonomicz-
no-społeczne problemy Niemiec są zakotwiczone w zaniechanych reformach w minionych 
dziesięcioleciach. 

Już od chwili zjednoczenia kraju, czyli od początku lat 90. XX w., toczy się wśród 
Niemców intensywna dyskusja na temat koniecznych reform gospodarczych i społecznych. 
W zakresie niektórych podejmowane są decyzje polityczne i prawne. Wywołują one okre-
ślone kontrowersje i zrozumiały opór, jeśli wiążą się z dążeniem do wprowadzenia ograni-
czeń i oszczędności.

Należy podkreślić, że gospodarka Niemiec, mimo osłabienia tempa wzrostu w ostatnich 
kilkunastu latach, jest nadal jedną z przodujących w świecie. Pod względem wytwarzanego 
PKB Niemcy zajmują czwarte miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Japonią.

Jeszcze większa jest rola Niemiec w międzynarodowym podziale pracy. Pod względem 
wielkości eksportu zajmują obecnie trzecie miejsce, za Chinami i Stanami Zjednoczonymi, 
nadal jednak zajmują pierwsze – pod względem osiąganych nadwyżek eksportu nad impor-
tem, czyli dodatniego salda w handlu zagranicznym. Towary niemieckie tradycyjnie cieszą 
się dużym prestiżem i zaufaniem co do ich jakości. 

O roli Niemiec w procesie integracji europejskiej świadczy m.in. udział w budżecie Unii 
Europejskiej, który jest największy spośród członków, a do tego Niemcy są płatnikiem net-
to. Uważa się zatem, że ten kraj jest motorem integracji europejskiej, zarówno w zakresie 
jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania. Niemcy były konsekwentnym zwolennikiem 
umacniania wspólnej europejskiej waluty, przez co stały się jeszcze ważniejszym filarem 
gospodarczym jednoczącej się Europy. 

Po zjednoczeniu obu państw gospodarka niemiecka udowodniła swoją mobilność, doko-
nując co roku ogromnego transferu środków finansowych, zachowując przy tym konkuren-
cyjność. Niemcy zapewniają swoim obywatelom szeroko rozumiane swobody i gwarantują 
wolność jednostki oraz ochronę socjalną na bardzo wysokim poziomie. To nieczęsto spoty-
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kane połączenie rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia ludności i pokoju socjal-
nego przyczynia się do utrwalania obrazu Niemiec, jako jednego z najbardziej stabilnych 
i najlepiej funkcjonujących systemów demokracji parlamentarnej współczesnego świata.

Podziały polityczne i społeczne występujące między głównymi siłami politycznymi, 
które tradycyjnie reprezentuje niemiecka socjaldemokracja i chadecja, szczególnie widocz-
ne w okresach kampanii wyborczych, potrafią zostać przezwyciężone, kiedy chodzi o nie-
miecką rację stanu. Jeszcze przed utworzeniem państwa, które przyjęło nazwę Republika 
Federalna Niemiec, po przeprowadzeniu dyskusji obejmującej nie tylko elity intelektualne, 
stworzono podwaliny społecznej gospodarki rynkowej. Model ten wypracowany przede 
wszystkim przez niemiecką chadecję, miał rzetelne podstawy teoretyczne, uzyskał daleko 
idący konsensus społeczny i obowiązuje do chwili obecnej. Przyjęty model gospodarki, uję-
ty w ramy konstytucyjne, determinuje w zasadniczym stopniu rolę państwa, która jest uwa-
runkowana systemem liberalnej gospodarki rynkowej, opartej na prywatnej własności, swo-
bodzie i odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za podejmowane decyzje. Przyjęto 
założenie, że mechanizm rynkowy posiada zdolność do samoregulacji, a w szczególności 
– utrzymania równowagi na rynkach zasobów i produktów. 

Konsekwencją jest postulat nieingerencji państwa w procesy gospodarcze i ogranicze-
nie jego roli do długotrwałej polityki stwarzania, utrzymywania i poprawiania warunków 
funkcjonowania mechanizmu rynkowego. W gestii państwa pozostają przede wszystkim 
sprawy finansowe, a zwłaszcza system podatkowy, a wcześniej jeszcze – system celny. 
Przestrzegana jest, gwarantowana również w konstytucji, niezależność banku centralnego. 
Istotna pozostaje rola państwa w procesie redystrybucji wytworzonego produktu krajowego 
w celu wypełnienia postawionych celów społecznych.

W ramach bardzo ograniczonej polityki gospodarczej państwo powinno zapewnić wa-
runki funkcjonowania konkurencji, a zatem przeciwstawiać się wszelkim tendencjom mono-
polistycznym. To oznacza, że na państwie ciąży obowiązek interwencji w sfery gospodarcze, 
gdzie konkurencja nie funkcjonuje, bądź funkcjonuje w niedoskonały sposób lub przynosi 
niewłaściwe efekty. W konsekwencji zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego powin-
no mieć ograniczony charakter. 

Jednym z najważniejszych bezpośrednich czynników decydujących o wysokości wy-
twarzanego produktu krajowego w Niemczech jest wydajność pracy, która zalicza się do 
najwyższych w świecie.

Bardzo nowoczesna, odpowiadająca najwyżej rozwiniętym gospodarczo państwom świa-
ta jest struktura wytwarzanego produktu krajowego brutto. W 2013 r. niemiecki PKB został 
wytworzony w 68,9% w usługach, w 30,1% w przemyśle i w 1% w rolnictwie. Odpowiadała 
temu struktura zatrudnienia w wytwarzanym PKB: 73,8% w usługach, 24,6% w przemyśle, 
1,6% w rolnictwie (Statistisches... 2014).
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Przy tak wysokim poziomie wytwarzanego produktu krajowego trudno oczekiwać, że 
tempo wzrostu będzie bardzo dynamiczne, wobec czego niektóre lata w ostatnich dwóch 
dekadach wykazywały stagnację rozwoju gospodarczego Niemiec, a nawet jego regres. 
Przeciętne tempo wzrostu PKB w latach 1994-2007 wyniosło zaledwie 1,3%. Były to nie-
wątpliwie trudne lata: systematycznie wzrastało bezrobocie, aż do poziomu 5 mln osób 
w 2004 roku. Jedną z przyczyn było niewątpliwie ponoszenie kosztów zjednoczenia Niemiec 
i transformacji systemowej w nowych krajach związkowych, które łącznie do 2008 r. jest 
szacowane na ogromną kwotę 1,5 bln euro. Dopiero lata 2005-2007 przyniosły ponownie 
ożywienie gospodarcze, co wyraziło się w tempie wzrostu, przyrostem miejsc pracy i tym 
samym obniżeniem bezrobocia, wzrostem obrotów w handlu zagranicznym, zwłaszcza eks-
portu. 

Wielkość realnych zmian rok do roku w wytworzonym PKB w okresie 2002-2012 zapre-
zentowano w tabeli 1. 

Tabela 1
Zmiany PKB Niemiec w latach 2002-2012 (w %) 

Rok Zmiana PKB Rok Zmiana PKB

2002 0,0 2008 +0,8
2003 -0,4 2009 -5,1
2004 +0,7 2010 +3,6
2005 +0,8 2011 +3,0
2006 +3,9 2012 +0,7
2007 +3,4

Źródło: Der neue Fischer Weltalmanach 2014 (2013).

Przemysł niemiecki tworzy 6 mln miejsc pracy, a wartość sprzedaży w 2011 r. wyniosła 
1,5 bln euro. To dowodzi, że w przemyśle niemieckim, mimo zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich, liczba miejsc pracy ulega nadal zwiększeniu a wydajność pracy wzrasta. Wyroby 
przemysłu niemieckiego cieszą się wysokim uznaniem klientów na cały świecie, ze względu 
na swoją nowoczesność i jakość oraz gwarancje usług serwisowych. Są to wyroby konkuren-
cyjne, mające duży popyt, mimo że nie należą do tanich. Szczególnie Niemcy są dumni ze 
swego przemysłu motoryzacyjnego. Samochody koncernu Volkswagen, Daimler czy BMW 
należą do najbardziej rozpoznawalnych marek. Uzupełniają je wyroby innych koncernów, ta-
kich jak: Siemens, Tyssen-Krupp, Bayern, BASF, Bosch. Utrzymują one swoją innowacyjność 
i skutecznie konkurują z innymi międzynarodowymi koncernami. Kluczową rolę odgrywają 
w nich inwestycje na badania i rozwój. Warto zwrócić uwagę, że np. w Siemensie roczne wy-
datki na badania i rozwój przewyższają wydatki na badania i rozwój w Polsce.
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Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla gospodarki Niemiec

Światowy kryzys gospodarczy wywołał w Niemczech ogromny niepokój, które jako 
czołowe państwo w światowym eksporcie są bardzo wrażliwe na światową koniunkturę. 
W kraju, w którym eksport ma tak duży udział w wytwarzanym PKB, negatywne zmiany 
w gospodarce światowej wręcz wymuszają konieczność szybkiej reakcji. Nasilający się, 
szczególnie od połowy 2008 r., spadek popytu zagranicznego spowodował załamanie eks-
portu niemieckiego, co poważnie przyczyniło się do recesji w Niemczech. Eksport, który od 
2005 r. zwiększał się średniorocznie o ponad 7%, w 2008 r. wzrósł tylko o 2,7%, a w 2009 r. 
zanotował bezwzględny spadek o 16%. Nadwyżka w bilansie handlowym Niemiec z 7,5% 
PKB w 2008 r. spadła do 4,8% w 2009 roku. Rosnące niewykorzystane moce przerobowe 
i ograniczenia kredytowania ograniczyły inwestycje o 20% w 2009 r. w porównaniu z ro-
kiem poprzednim. Silne uzależnienie wzrostu gospodarczego Niemiec od eksportu, w tym 
szczególnie wrażliwych na wahania koniunktury dóbr inwestycyjnych, spowodowało, że 
w 2008 r. roczne tempo wzrostu PKB Niemiec zmniejszyło się do 0,8%, a w 2009 r. spa-
dek PKB wyniósł -5,1%. Wraz z nim, zmniejszyła się w 2008 r. konsumpcja indywidualna 
o 0,1%, a w 2009 r. stopa bezrobocia wzrosła do 8,6%.

W 2008 r. wzrosło też zadłużenie publiczne do 65,9% PKB, a w 2009 r. do 73,4% PKB 
oraz wzrost deficytu budżetowego do -3,9% PKB, co oznacza w obu przypadkach prze-
kroczenie kryteriów stabilności finansowej określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu 
i w Traktacie z Maastricht.

Jako najważniejszy problem społeczny w Niemczech ze względu na skalę zjawiska i jego 
konsekwencje ekonomiczne, społeczne i polityczne uważa się bezrobocie. Dynamiczny 
wzrost bezrobocia rozpoczął się zwłaszcza od chwili zjednoczenia Niemiec: w 1993 r. prze-
kroczyło liczbę 3 mln, w 1997 r. 4 mln, a w 2004 r. – poziom 5 mln osób poszukujących 
pracy (Budnikowski 2008, s. 214-228). 

Warto przypomnieć, że w okresie powojennym przez kilka dziesięcioleci w gospodarce 
niemieckiej nie występował problem bezrobocia. Ze względu na dynamiczny rozwój gospo-
darki odczuwalny był brak rąk do pracy i to było zasadniczą przyczyną liberalizacji polityki 
zatrudnienia wobec cudzoziemców. W języku niemieckim pojawiło się pojęcie „robotnika, 
który jest gościem” (Gastarbeiter). Liczba zatrudnionych cudzoziemców systematycznie 
wzrastała i dotyczyła nie tylko obywateli państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

Najwyższy poziom bezrobocie w Niemczech osiągnęło w 2004 r., kiedy przekroczy-
ło wielkość 5 mln ludzi. Od tego czasu nastąpiła poprawa tempa wzrostu gospodarczego 
i zwiększenie liczby miejsc pracy, co doprowadziło do zmniejszania stopy bezrobocia i licz-
by bezrobotnych. We wrześniu 2008 r. stopa bezrobocia spadła do poziomu 7,4%, czy-
li 3 mln osób. Oznacza to, ze bezrobocie w ciągu niespełna czterech lat zmniejszyło się 
o 2 mln. W 2007 r. bezrobocie zmniejszyło się o 463 tys. osób. Nadal jednak bezrobo-
cie w Niemczech jest traktowane jako jeden z najważniejszych problemów społecznych. 
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Dodatkowym problemem jest jego duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach związ-
kowych. Zdecydowanie niższe jest w starych krajach związkowych (przeciętnie ponad 
dwukrotnie), niż w nowych krajach; najniższe w Badenii-Wirtembergii (5,0%), a najwyższe 
w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (16,6%), czyli ponad trzykrotnie. Zakres bezrobocia 
decyduje o preferencjach wyborczych, o czym świadczy sytuacja polityczna w poszczegól-
nych krajach związkowych: im wyższe bezrobocie, tym większe wpływy polityczne posia-
dają siły lewicowe.

W przeciwieństwie do USA, wpływ kryzysu na sektor bankowy był stosunkowo ograni-
czony. Pierwsze objawy kryzysu finansowego w niemieckim systemie bankowym odnoto-
wano w 2007 r. w Deutsche Industriebank AG (Banku Przemysłowym S.A.), w wyniku zbyt 
ryzykownych operacji na amerykańskim rynku hipotecznym. Pomoc głównego akcjonariu-
sza, państwowego banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) w wysokości 8,1 mld euro 
oraz 200 mln euro ze strony niemieckich Sparkassen (Kas Oszczędnościowych) uchroniła 
bank przed bankructwem. W sierpniu 2008 r. bank został kupiony przez fundusz inwestycyj-
ny Lone Star z Düsseldorfu.

Drugim bankiem niemieckim, w którym wystąpiły problemy finansowe był Sachsen 
Landesbank (Bank Krajowy Saksonii). W tym przypadku pomoc udzielona przez 
Kreditanstalt für Wiederaufbau w wysokości 17,3 mld euro nie wystarczyła, aby uchro-
nić bank przed sprzedażą. Sachsen Landesbank został kupiony przez Baden-Württemberg 
Landesbank (Bank Krajowy Badenii-Wirtembergi) z długami w wysokości 364 mln euro. 
Następstwem upadku amerykańskiego banku Lehman Brothers były straty finansowe odno-
towane przez dwa kolejne banki krajowe: Bayern Landes Bank i West Landesbank. Obydwa 
banki zostały uratowane dzięki pomocy rządów krajowych Bawarii i Nadrenii-Westfalii 
oraz niemieckich Sparkassen.

Za punkt przełomowy kryzysu finansowego w gospodarce niemieckiej uważa się ogło-
szenie niewypłacalności przez fundusz inwestycyjny Hypo Real Estate, który udzielał kre-
dytów hipotecznych na niemieckim rynku nieruchomości. Spółka-córka Depfa, działająca 
w Irlandii, odnotowała tak duże straty finansowe, że nie mogła ich pokryć spółka-matka, 
czyli Hypo Real Estate. Rząd federalny Niemiec 29.09.2008 r. podjął decyzję o wsparciu dla 
funduszu. Zgromadzona pomoc rządowo-bankowa wyniosła 35 mld euro, z czego 26,6 mld 
euro gwarantowało państwo niemieckie. Była to największa pomoc państwowa udzielona 
bankowi w historii Republiki Federalnej Niemiec. Problemy finansowe banków niemiec-
kich miały wpływ na obniżenie notowań na giełdzie. Niemiecki indeks giełdowy DAX od-
notował najniższy poziom od 2006 r. Największe straty odnotowały akcje Hypo Real Esate 
(o 74%), a także akcje Commerzbank i Dresdner Bank (o 24%), w związku z planowaną 
fuzją tychże.

Kryzys w sektorze finansowym miał wpływ na inne działy gospodarki niemieckiej. 
Ograniczenie konsumpcji dotknęło szczególnie przemysł samochodowy. Spektakularnym 
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przypadkiem, wynikającym z ekonomicznych powiązań gospodarek USA i Niemiec, był kry-
zys jednego z największych producentów samochodów Opel GM. Na skutek kryzysu firmy-
-matki General Motors w USA, wstrzymano produkcję w zakładach Opel GM w Niemczech 
i w niektórych państwach europejskich: Belgii i Wielkiej Brytanii. Bankructwo firmy Opel 
GM oznaczałoby utratę ponad 100 tys. miejsc pracy w Niemczech, ze względu na rozbu-
dowaną sieć dostawców i partnerów Opla. Rząd niemiecki, z osobistym zaangażowaniem 
kanclerz Angeli Merkel, intensywnie poszukiwał rozwiązania, aby nie doprowadzić do ban-
kructwa koncernu, deklarując gwarantowaną pomoc finansową i sprawdzając potencjalnych 
nabywców. 10.09.2009 r. ogłoszono, że nowym właścicielem Opla zostanie konsorcjum 
z międzynarodowym kapitałem, w tym rosyjskim. Jednak 3.11.2009 r. Zarząd GM ogłosił 
rezygnację ze sprzedaży Opla i pozostawienie go w strukturze koncernu. Oznaczało to pod-
trzymanie zamiaru redukcji zatrudnienia w niektórych europejskich fabrykach Opla GM. 

Skutki kryzysu gospodarczego dotknęły w Niemczech również dział usług. W czerwcu 
2009 r. niewypłacalność ogłosiła grupa Arcandor, do której należy sieć domów towarowych 
Karstadt, dom sprzedaży wysyłkowej Quelle oraz biura podróży Neckermann, Bucher Last 
Minute i Condor. Warto jeszcze wymienić bankructwa takich znanych firm, jak: producenta 
porcelany Rosenthal, prywatnego banku Weserbank, sieci domów towarowych Hertie, czy 
firmy z branży modelarstwa kolejowego Märklin. Jedynie w pierwszym kwartale 2009 r., 
według danych niemieckiego urzędu statystycznego, niewypłacalność ogłosiło 39 004 pod-
miotów gospodarczych.

Działania antykryzysowe w gospodarce Niemiec

W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, rosnącym bezrobociem w warun-
kach rozwijającego się światowego kryzysu rząd Republiki Federalnej Niemiec przygotował 
w latach 2008-2009 trzy pakiety antykryzysowe wspomagające koniunkturę.

Pakiet zerowy wspomagający koniunkturę

Przyjęty 14.10.2008 r. przez rząd federalny Pakiet „0” (Konjunkturpaket „0”) o nazwie 
„Pakiet działań na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych, stabilizacji kosztów ubezpiecze-
nia społecznego i inwestycji w rodzinę” był sfinansowany w latach 2009-2010 przez budżet 
federalny w łącznej wysokości 28,4 mld euro. Na ten pakiet składały się „Inwestycje w ro-
dzinę” – zwiększenie od 1.01.2009 r. ulgi podatkowej na dziecko o 200 euro, do 6 024 euro 
kwoty wolnej od podatku (Kinderfreibetrag) i wysokości zasiłków na dzieci o 10 euro mie-
sięcznie, do 164 euro, a od trzeciego dziecka do 195 euro (Kindergeld). Ponadto, zwiększo-
no możliwość odpisów od podatku wydatków remontowych gospodarstw domowych, do 
4 000 euro.
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1. Zmniejszenie stawki ubezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia do 2,8% od 
1.01.2009 do 30.06.2010 r.

2. Umożliwienie od 2010 r. odliczenia od podatku limitowanych wydatków z tytułu ubez-
pieczeń chorobowych u prywatnych ubezpieczycieli.

3. Zasiłki dla uczniów w wysokości 100 euro z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
(Schulstartpaket) – dla dzieci kwalifikujących się do udzielenia pomocy.

4. Przywrócenie ryczałtu odpisu podatkowego z tytułu dojazdów do pracy.
W kwocie 28,4 mld euro dodatkowych wydatków budżetowych na w/w cele ponad 

16 mld euro przypadało po połowie na działania opisane w punktach 3 i 4, ok. 4 mld i 7 mld 
euro dotyczyło odpowiednio punktów 1 i 2, a ok. ¼ mld euro wydatkowano na zasiłki z ty-
tułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Pierwszy pakiet wspomagający koniunkturę

Pierwszy, wspomagający koniunkturę pakiet Konjunkturpaket I o nazwie „Utrzymanie 
zatrudnienia przez wzmocnienie wzrostu” został przyjęty przez rząd federalny 5.11.2008 r. 
Głównym celem tego pakietu było utrzymanie zatrudnienia za pomocą działań prowzrosto-
wych, w tym wspierania inwestycji, przedsięwzięć pobudzających popyt przedsiębiorstw, 
gospodarstw domowych i samorządów, na co przeznaczono łączną kwotę 50 mld euro w la-
tach 2009-2010; ponadto, dodatkowo 20 mld euro na zapewnienie finansowania inwestycji 
i płynności przedsiębiorstw.

Pierwszy pakiet wspomagający koniunkturę przewidywał 13 kierunków działań:
1. Wspieranie energooszczędnego budownictwa, w tym remontów budynków w latach 

2009-2011, łączna kwota wsparcia: 3 mld euro. Program zarządzany przez Kredytowy 
Bank Odbudowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW) został sfinansowany za po-
mocą preferencyjnych kredytów. Spodziewanym skutkiem programu było zwiększenie 
zatrudnienia w powiązanym sektorze oraz zmniejszenie zużycia energii. 

2. Podwojenie od 1.01.2009 r. ulg podatkowych w podatku dochodowym z tytułu remon-
tów – dla gospodarstw domowych, które przewidywały możliwość odliczenia od podat-
ku 20% od 6 tys. euro za zapłacone usługi remontowo-modernizacyjne wykonywane 
przez rzemieślników. W rezultacie, szacuje się, że koszty usług dla gospodarstw domo-
wych zmniejszyły się o 1,5 mld euro rocznie, co doprowadziło do wzrostu popytu na 
tego rodzaju usługi. Jednocześnie obroty w rzemiośle wzrosły o 10 mld euro, tj. o 2% 
w skali roku. Ograniczeniu uległa też szara strefa.

3. Wprowadzenie specjalnych odpisów amortyzacyjnych dla MSP w latach 2009-2010 od 
podwyższonej wartości majątku przedsiębiorstwa, zróżnicowanego według zasad rozli-
czeń firmy, od 175 tys. do 335 tys. euro. Możliwy odpis to 20% rocznie przez 5 lat lub 
nawet do 45% w pierwszym roku, w połączeniu z poniższą ulgą degresywnego odpisu 
amortyzacyjnego. Specjalne odpisy umożliwiły zmniejszenie obciążeń podatkowych 
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i w rezultacie zwiększyły płynność, skalę inwestycji i tworzenia kapitału własnego 
przez MSP. Sprzyjało to rozwojowi sektora przedsiębiorstw w warunkach kryzysu.

4. Wprowadzenie degresywnych odpisów amortyzacyjnych (do 25%) w sektorze MSP, na 
ruchome środki majątkowe w ramach podejmowanych inwestycji w latach 2009-2010. 
Wartość tych odpisów (traktowanych jako łączne odciążenie podatkowe) wyniosła 
2,5 mld euro. W ten sposób stworzono warunki przeciwdziałające ograniczaniu inwe-
stycji i zwiększające skuteczność specjalnych odpisów amortyzacyjnych w tym sektorze 
(opisanych w p. 3). 

5. Utworzenie 1000 dodatkowych stanowisk pracy w urzędach pracy (wg nowego nazew-
nictwa w agencjach pracy) w celu zintensyfikowania pomocy dla osób znajdujących się 
jeszcze w okresie wypowiedzenia i znalezienia im nowego zatrudnienia. Działanie to 
miało ograniczyć wzrost bezrobocia w warunkach kryzysu i przyspieszyć znalezienie 
nowego miejsca pracy przed utratą dotychczasowego zatrudnienia.

6. Wydłużenie w 2009 r. okresu pobierania dopłat dla przedsiębiorców z tytułu uwarun-
kowanych kryzysem przestojów w pracy z 12 do 18 miesięcy. Działanie to zapobiegało 
zwolnieniom pracowników w sytuacjach przestojów wywołanych załamaniem koniunk-
tury i związanym z tym brakiem zamówień. Dopłaty do 67% wynagrodzenia pracowni-
czego mogły być uruchamiane, gdy przestoje obejmą 1/3 zatrudnionych pracowników 
i ich dochody spadną ponad 10%.

7. Realizacja zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnych struktur gospodarczych”, 
którego celem w 2009 r. było dofinansowanie ze środków rządowych w kwocie 200 mld 
euro inwestycji przemysłowych w słabiej rozwiniętych regionach oraz służących gospo-
darce inwestycji podejmowanych przez samorządy.

8. Wdrażanie programu „Innowacje i inwestycje w komunikacji”, na który przeznaczono 
po 1 mld euro w 2009 i 2010 r., miało na celu przyspieszenie inwestycji komunikacyj-
nych. Dotyczyło to inwestycji, które umożliwiały likwidację zatorów w infrastrukturze 
komunikacyjnej, głównie na szlakach drogowych, a następnie na kolejowych i wodnych. 
Inwestycje te pozwoliły na zmniejszenie opóźnień w prowadzonych na tych szlakach 
pracach remontowych. W rezultacie doprowadziły do zmniejszenia kosztów zatorów 
dla obywateli, gospodarki i środowiska oraz zwiększyły liczbę zleceń dla budownictwa, 
w tym dla sektora MSP.

9. Rozszerzenie specjalnych programów dokształcania dla starszych i mniej wykwalifiko-
wanych pracowników miało na celu ograniczenie liczby ich zwolnień z pracy i wzro-
stu bezrobocia. Program przewidywał dopłaty dla pracodawców, którzy zadeklarowali 
wsparcie dokształcania pracowników oraz zasiłki dla starszych pracowników na kształ-
cenie zawodowe.

10. Wspieranie innowacji, w tym fundusze startowe dla początkujących na rynku przedsię-
biorstw i innowacje w zakresie oszczędzania energii miały na celu wspieranie transferu 
innowacji i ich wdrożenia produktowe. KfW uruchomił oferty finansowania projektów 
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innowacyjnych, w tym w zakresie produkcji energii z surowców kopalnych oraz tech-
nologii solarnych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

11. Uruchomienie przez KfW w 2009 r. puli kredytowej w wysokości 15 mld euro miało na 
celu poprawę poziomu kredytowania w gospodarce, szczególnie w sektorze MSP. KfW 
udzielał poręczeń przedsiębiorstwom, których obroty nie przekraczają 500 mln euro 
rocznie – do 90% zaciągniętych średnio- i długoterminowych kredytów w prywatnych 
bankach oraz gwarancji finansowania do 50% środków przedsiębiorstw. W program 
włączona została Komisja Europejska. 

12. Zwiększenie przez KfW o 3 mld euro funduszu kredytowania inwestycji infrastruktural-
nych w gminach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. W programie chodziło o wsparcie 
kredytowe na preferencyjnych warunkach ważnych inwestycji infrastrukturalnych reali-
zowanych przez organy samorządowe. 

13. Zwolnienia podatkowe przy zakupie do 30.06.2009 r. nowych samochodów osobowych. 
Dla tych pojazdów wprowadzono jednoroczne zwolnienie podatkowe, a dla spełnia-
jących normę emisji spalin Euro-5 i Euro-6 obowiązujące do 31.12.2010 r. dwuletnie 
zwolnienie od podatku od pojazdów silnikowych. Od 1.07.2009 r. stosowane były ulgi 
przewidziane w Konjunkturpaket II. Celem obu programów było pobudzenie sprzedaży 
samochodów oraz poprawa środowiska w wyniku zmniejszenia emisji spalin. 

Drugi pakiet wspomagający koniunkturę

Drugi pakiet wspomagający koniunkturę Konjunkturpaket II, zwany także paktem na 
rzecz zatrudnienia i stabilności, na który przeznaczono łączną kwotę 50 mld euro, został 
zaakceptowany przez rząd federalny 14.01.2009 r. W dniach 5-6.03.2009 r. pakiet przeszedł 
pomyślnie proces legislacyjny w Bundestagu i Bundesracie. Kontynuowano w nim założe-
nia poprzednich pakietów i wprowadzono do realizacji nowe zadania: 
1. Poprawa sytuacji obywateli – odciążenia podatkowe gospodarstw domowych i MSP. 

W programie przewidziano (na czas nieokreślony) obniżkę stawki pierwszego progu dla 
podatku dochodowego od osób fizycznych z 15% na 14% oraz zwiększenie kwoty wol-
nej od podatku o 170 euro od 1.01.2009 r. Odciążenia te w latach 2009-2010 wyniosły 
9 mld euro. Ponadto, zmniejszono ustawowe składki ubezpieczenia zdrowotnego dla 
pracobiorców i pracodawców po 0,6 punktu procentowego i wprowadzono jednorazo-
wy zasiłek na każde dziecko w wysokości 100 euro. Działania te miały doprowadzić 
do wzrostu popytu wewnętrznego, w tym szczególnie wśród grup obywateli o niskich 
i średnich dochodach.

2. Zapewnienie zatrudnienia w warunkach kryzysu było głównym celem rządu federalne-
go. Jednym z instrumentów były dopłaty dla przedsiębiorców z tytułu uwarunkowanych 
kryzysem przestojów w pracy. Działanie to miało zapobiegać zwolnieniom pracowni-
ków w sytuacjach przestojów wywołanych załamaniem koniunktury i związanym z tym 
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brakiem zamówień. Kolejnym instrumentem przeciwdziałającym zwolnieniom była 
intensyfikacja działań wspierających podnoszenie kwalifikacji pracowników i aktywi-
zację zawodową. Na te cele przeznaczono w budżecie federalnym w latach 2009-2010 
ponad 2 mld euro, przy czym w urzędach zatrudnienia zwiększono liczbę etatów o 5 tys. 

3. Zmniejszanie zadłużenia publicznego – długookresowa polityka zrównoważonego bu-
dżetu. Wzrastające zadłużenie publiczne w Niemczech stwarza zagrożenie, że przyszłe 
pokolenia, szczególnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa, będą nadmiernie 
obciążone spłatą narastających długów. Byłoby to sprzeczne z zasadą sprawiedliwego 
podziału obciążeń między obecnymi a przyszłymi pokoleniami i zagrażałoby spraw-
ności systemu opieki społecznej w przyszłości. Partie polityczne są zgodne, że wobec 
tak głębokiej recesji, zrównoważenie budżetu nie będzie możliwe nawet w 2011 r., lecz 
celem długookresowym, utrwalonym stosowną gwarancją w konstytucji RFN ma być 
ograniczenie strukturalnego deficytu do 0,5% PKB i przyjęcie reguł ograniczających 
powstawanie nadmiernego deficytu i zadłużenia publicznego. Przewidywały one, po-
dobnie jak zalecenia „Close to Balance” Paktu Stabilności i Wzrostu, zbliżanie się do 
równowagi budżetowej w „dobrych czasach” koniunktury i oszczędzanie na „gorsze 
czasy”, aby tym samym umożliwić antycykliczne działanie polityki fiskalnej. 

4. Program przyszłych inwestycji w sferze budżetowej miał na celu – jeszcze w fazie re-
cesji – stworzenie podstaw do nowych miejsc pracy, rozwoju innowacji i poprawy in-
frastruktury społecznej. Dotyczyło to inwestycji w oświacie i szkolnictwie wyższym, 
infrastruktury miejskiej (komunikacja, szpitalnictwo) oraz w zakresie technologii in-
formatycznych. Dla celów finansowania utworzono fundusz umorzeniowy, w którym 
przewidziano m. in. 4 mld euro na te cele. Z niego także, w dodatkowej łącznej kwocie 
1,5 mld euro wypłacano premię ekologiczną w związku z zakupem nowego samochodu. 

5. Program kredytowo-poręczeniowy – wspieranie inwestycji, innowacji i popytu w go-
spodarce (oprócz puli kredytowej KfW w wysokości 15 mld euro dla małych i średnich 
przedsiębiorstw uruchomiono fundusz poręczeniowy w wysokości 100 mld euro). Na 
program składało się szereg działań wspierających finansowanie: inwestycji, ekspor-
tu, wynalazczości w sektorze MSP (finansowanej w ramach zwiększonego Centralnego 
Programu Innowacyjnego dla MSP – do 250 zatrudnionych) oraz w większych przedsię-
biorstwach, a także rozwój szerokopasmowego Internetu. Ponadto, w ramach tego pro-
gramu w 2009 r. z Funduszu Umorzeniowego wypłacano premię środowiskową w wy-
sokości 2,5 tys. euro dla posiadaczy samochodów starszych niż dziewięcioletnie. Aby 
otrzymać tę premię posiadacz starego samochodu zobowiązany był do przekazania go 
do złomowania przy jednoczesnym zakupie samochodu nowego lub rocznego, spełnia-
jącego normę emisji spalin co najmniej Euro-4. W ten sposób realizowano kilka celów: 
zmniejszano liczbę pojazdów bardziej obciążających środowisko i wprowadzano nowe, 
o mniejszej emisji spalin. Jednocześnie łączna wartość wypłacanych premii w 2009 r. 
w wysokości 1,5 mld euro miała przyczynić się do intensyfikacji zakupów samochodów, 
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szczególnie kupowanych przez mniej zamożne grupy użytkowników. W powiązaniu ze 
zmianami podatku od pojazdów silnikowych wprowadzonymi w Konjunkturpaket I 
miało to przyczynić się do utrzymania produkcji i zatrudnienia w branży samochodowej 
oraz sektorach z nią współpracujących. 

Ocena skuteczności działań zarządzania ryzykiem rozwoju 
ekonomicznego w Niemczech

Do najbardziej skutecznych instrumentów działań zarządzania ryzykiem rozwoju ekono-
micznego Niemczech należy subsydiowanie inwestycji i zwiększenie inwestycji rządowych 
oraz konsumpcji rządowej, w dalszej kolejności redukcja opodatkowania konsumpcji i ob-
ciążeń kosztów pracy oraz transfery budżetowe. Najsłabiej działającym instrumentem jest 
redukcja opodatkowania przedsiębiorstw. 

Analizując instrumenty przewidziane w opisanych niemieckich pakietach wspierających 
koniunkturę należy wskazać, że duża ich część dotyczyła wspierania działalności inwesty-
cyjnej w gospodarce, głównie za pomocą preferencyjnych kredytów i inwestycji rządowych. 
Na kredyty te, zarządzane przez KfW, składało się: 15 mld euro na poprawę poziomu kredy-
towania w gospodarce, szczególnie w sektorze MSP, w tym na udzielanie poręczeń do 90% 
zaciągniętych średnio- i długoterminowych kredytów w prywatnych bankach oraz 100 mld 
euro w ramach poręczonego funduszu wspierającego finansowanie innowacji, inwestycji 
i popytu w gospodarce, 3 mld euro na preferencyjne kredyty na cele energooszczędnego bu-
downictwa, 3 mld euro na kredytowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach o słabo 
rozwiniętej infrastrukturze. Łączna pula kredytów i poręczeń KfW w ramach obu pakietów 
wynosiła 121 mld euro.

Realizacja tych nakładów w latach 2009-2010 oznaczała, iż rocznie ok. 2% PKB 
Niemiec przeznaczano na stymulowanie koniunktury za pomocą subsydiowania inwestycji. 
Przeznaczenie 1% PKB Niemiec na ten cel spowodowało roczny wzrost PKB od 1,37% do 
2,19% w warunkach sprzyjającej polityki pieniężnej. 

Z kolei, w ramach inwestycji rządowych przeznaczono 200 mld euro na inwestycje prze-
mysłowe w słabiej rozwiniętych regionach Niemiec, 2 mld euro – na program „Innowacje 
i inwestycje w komunikacji” oraz 4 mld euro na fundusz umorzeniowy, z którego sfinanso-
wano inwestycje w oświacie, infrastrukturze, lecznictwie i informatyce. Łącznie na inwesty-
cje rządowe przeznaczono 206 mld euro. 

Zrealizowanie tych zobowiązań w latach 2009-2010 oznaczało, iż nakłady odpowiada-
jące ok. 4% PKB Niemiec przeznaczano rocznie na stymulowanie koniunktury za pomocą 
inwestycji rządowych. Przeznaczenie 1% PKB na ten cel umożliwiło wzrost PKB od 1,07% 
do 1,4% w warunkach sprzyjającej polityki pieniężnej. 
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Na trzecim miejscu pod względem skuteczności obu pakietów plasowało się zmniej-
szenie opodatkowania konsumpcji, w tym wypadku zwolnienia podatkowe przy zakupie 
nowych samochodów spełniających normy emisji spalin Euro-5 i Euro-6 i premia śro-
dowiskowa 2,5 tys. euro przy zakupie nowego lub rocznego samochodu spełniającego 
co najmniej normę Euro-4, powiązana z obowiązkiem złomowania pojazdu starszego niż 
9 lat. Choć na ten cel przeznaczono na początku 1,5 mld euro, to pobudzenie popytu 
i produkcji w branży motoryzacyjnej okazało się bardzo efektywne. Już w drugim pół-
roczu 2009 r. zanotowano wzrost sprzedaży samochodów i zahamowano tendencję spad-
kową ich produkcji. Powodzenie premii środowiskowej wśród kupujących samochody 
skłoniło rząd federalny do zwiększenia środków na ten cel do 5 mld euro. Wyczerpanie 
tych środków spowodowało, że zawieszono jej wypłaty 31.08.2009 roku (Bundesamt für 
Wirtschftskontrolle 2010). 

Pobudzeniu popytu sprzyjało też obniżenie pierwszego progu podatkowego z 15% na 
14% o szacowanym odciążeniu ok. 9 mld euro, podwojenie ulg podatkowych w rzemio-
śle o szacowanym odciążeniu w latach 2009-2010 3 mld euro oraz odciążenie z tytułu de-
gresywnych odpisów amortyzacyjnych szacowane na 2,5 mld euro. Łącznie odciążenia te 
wyniosły w latach 2009-2010 ponad 16 mld euro, to znaczy ok. 0,6 % PKB Niemiec. Przy 
wartości równej 1% PKB przyniosłyby od 0,67% do 0,99% przyrostu PKB. Przy planowa-
nej na 0,6% PKB wielkości odciążeń przyniosły efekty odpowiednio mniejsze. 

Na czwartym miejscu pod względem skuteczności działania dyskrecjonalnej polityki 
fiskalnej można umieścić obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw sektora MSP za po-
mocą przyspieszonej amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwach do 20% rocznie, 
z możliwością degresywnego odpisu nawet do 45% w pierwszym roku, wydłużenie okresu 
pobierania dopłat z tytułu przestojów do 18 miesięcy i fundusze startowe dla początkujących 
przedsiębiorstw. 

Pozostałe działania podjęte w ramach pakietów antykryzysowych w kwocie 2 mld euro, 
jak np. zwiększenie liczby o 5 tys. etatów w urzędach pracy oraz programy dokształcania 
starszych i mniej wykwalifikowanych pracowników w formie dopłat dla pracodawców to 
instrumentami nakierowane na ograniczanie bezrobocia i aktywizację zawodową. 

Jednym z najpoważniejszych problemów był trudny dostęp do kredytów oraz budzące 
obawy, szybko powiększające się zadłużenie publiczne sektora rządowego i samorządowe-
go w Niemczech. Kolejne pakiety wspierające koniunkturę miały w tym następujące udzia-
ły: pakiet „0” – zwiększenie o 28 mld euro, pakiet „I” o 10,5 mld euro, a pakiet „II” o ok. 
43,8 mld euro, tj. łącznie o 82,3 mld euro (ok. 3% PKB).

Oceniając skuteczność pakietów antykryzysowych rządu niemieckiego należy podkre-
ślić szybkość wprowadzenia ich w życie. Jednocześnie największe kwoty w latach 2009-
2010 przeznaczono na instrumenty o największej skuteczności (dodatkowe pule kredytów 
i poręczeń oraz inwestycje rządowe) stanowiące ok. 6% PKB Niemiec rocznie. Na pozostałe 
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instrumenty, tj. premię środowiskową, odciążenia podatkowe oraz aktywizację zawodową 
przeznaczono środki stanowiące ok. 0,6% PKB Niemiec. Łącznie interwencja antykryzyso-
wa rządu niemieckiego szacowana na ok. 6,6% PKB rocznie odwróciła tendencję spadku 
(-5,4% PKB w 2009 r.) i doprowadziła do jego wzrostu (3,6 % w 2010 r., 3,0% w 2011 r. 
i 0,7 % w 2012 r.) (Statistisches Bundesamt Deutschland 2011; 2012; 2013; 2014).

Podsumowanie

Światowy kryzys gospodarczy wywołał bardzo duże zaniepokojenie w Niemczech 
i szybką oraz zdecydowaną reakcję czynników decyzyjnych. Program rządu niemieckiego 
przewidujący ogromną i przemyślaną pomoc finansową dla gospodarki, zyskał niezbędną 
akceptację parlamentu niemieckiego (Bundestagu i Bundesratu). Niewątpliwie dzięki tym 
konkretnym programom sanacyjnym, negatywny wpływ światowego kryzysu gospodarcze-
go na gospodarkę niemiecką okazał się mniejszy, a jego przezwyciężenie – stosunkowo 
szybkie.

Gospodarka Niemiec, mimo widocznego regresu PKB w 2009 r., pozostaje nadal jed-
ną z przodujących w świecie. Wytwarzany produkt krajowy jest jednym z największych, 
szczególnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeszcze większa rola Niemiec pozostaje 
w międzynarodowym podziale pracy. Wartość niemieckiego eksportu jest mniejsza jedynie 
od chińskiego i amerykańskiego, natomiast pod względem wielkości nadwyżek eksportu 
nad importem Niemcy są nadal liderem w gospodarce światowej. Towary niemieckie cieszą 
się dużym prestiżem i zaufaniem co do ich jakości. 

Niemcy nadal pełnią wiodącą rolę w procesie integracji europejskiej. Ich udział w bu-
dżecie Unii Europejskiej jest największy i do tego Niemcy są płatnikiem netto. Uważa się 
zatem, że są motorem integracji europejskiej, zarówno w zakresie jej dalszego pogłębiania, 
jak i poszerzania. Niemcy były konsekwentnym zwolennikiem wprowadzenia wspólnej eu-
ropejskiej waluty, przez co stały się jeszcze ważniejszym filarem gospodarczym jednoczącej 
się Europy. Na tym kraju spoczywa obecnie wielka odpowiedzialność w przezwyciężaniu 
zaistniałej sytuacji kryzysowej wielu państw członkowskich Unii Europejskiej i wypraco-
waniu właściwych i skutecznych mechanizmów zapewniających kontynuację procesu inte-
gracji europejskiej. 

Gospodarka niemiecka udowodniła swoją mobilność, zachowując przy tym konkuren-
cyjność. Niemcy zapewniają swoim obywatelom szeroko rozumiane swobody i gwarantują 
wolność jednostki oraz ochronę socjalną na bardzo wysokim poziomie. To nieczęsto spoty-
kane połączenie rozwoju gospodarczego, wzrostu poziomu życia ludności i pokoju socjalne-
go przyczynia się do utrwalania obrazu Niemiec, jako jednego z najbardziej stabilnych i naj-
lepiej funkcjonujących systemów demokracji parlamentarnej współczesnego świata, służy 
umacnianiu sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej i utrzymaniu jej międzynarodo-
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wej konkurencyjności. Zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego w Niemczech, mimo 
ograniczeń konstytucyjnych charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, w sytuacjach 
kryzysowych może być jednak efektywne. Potwierdzeniem jest przezwyciężenie skutków 
ostatniego światowego kryzysu ekonomicznego w gospodarce Niemiec.
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Economic Development Risk Management in Germany  
on the Example of the Recent Global Economic Crisis

Summary

In his article, the author presented the ways of overcoming consequences of the financial crisis of 
the years 2007-2009 by the Federal Republic of Germany. He discussed the state of German economy 
before the crisis and the crisis consequences for this economy. He set out in detail the undertaken 
anti-crisis measures supporting economic situation: the package ‘0’, ‘I’ and ‘II’ as well as evaluated 
efficacy of those measures as regards economic development risk management in Germany. The 
governmental programme anticipated an extensive and reasonably prepared aid for the economy what 
received acceptance of the Bundestag and the Bundesrat. Owing to specific and decisive remedial 
measures, impact of the crisis on the German economy appeared to be minor than it had been antici-
pated, and its overcoming – relatively quick and efficient. 
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