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Streszczenie

W artykule podj to rozwa ania na temat wspó czesnej polityki gospodarczej  

w warunkach globalizacji, ukazuj c wszechstronno  tej ostatniej. Przedstawiono etapy 

procesów prywatyzacji przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami wiatowych instytucji 

finansowych, konsekwencje deindustrializacji zachodnich krajów europejskich i USA, 

jak równie  konsekwencje przenoszenia produkcji do krajów azjatyckich. Autor 

podejmuje tak e temat odej cia narodów Unii Europejskiej od idei, które przy wieca y

„ojcom za o ycielom”, przedstawiono niebezpiecze stwa le poj tej idei ochrony 

rodowiska oraz konfrontowano pa stwa narodowe i regionalne inicjatyw z interesami 

wielkich korporacji. 

S owa kluczowe: globalizacja, wp yw makroekonomiczny, polityka 

Wprowadzenie

Polityka gospodarcza mo e by  okre lona jako narz dzie „(…) urzeczy-
wistniania rodków realizacji spo ecznego celu gospodarowania; jest to wyzna-
czanie i osi ganie celów, cie ek i sposobów ich realizacji”1. Polega ona na 
                                                          

1  A. Chmielak, W poszukiwaniu kryterium polityki pa stwa, w: Wp yw idei zrównowa one-
go rozwoju na polityk  pa stwa i regionów, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wy szej Szko y
Ekonomicznej w Bia ymstoku, Bia ystok 2009, s. 22. 
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wiadomym oddzia ywaniu prowadz cych j  organów na zjawiska gospodarcze 
za pomoc  okre lonych narz dzi s u cych do osi gni cia za o onych celów2.
Ogólnymi celami polityki gospodarczej s : zapewnienie suwerenno ci pa stwa, 
praw cz owieka, post pu spo eczno-gospodarczego i sprawiedliwo ci. Trady-
cyjnie przyjmuje si  za o enie, e polityka gospodarcza prowadz ca do otwar-
to ci gospodarczej stanowi motor nap dowy innowacji i wzrostu produktywno-
ci, a to z kolei przek ada si  na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost dobro-

bytu. Obecnie jednak znaczna liczba ludzi postrzega globalizacj , liberalizacj
i d enie do wi kszej konkurencyjno ci zarówno jako zagro enie dla dobroby-
tu, jak i czynnik u atwiaj cy jego osi gni cie. Reagowanie poszczególnych 
pa stw na wyzwania zwi zane z globalizacj , a tak e szybkie pod anie w kie-
runku poindustrialnej gospodarki opartej na wiedzy i us ugach przyczyni o si
do wyst pienia zjawiska ubo enia cz ci spo ecze stwa.  

Celem artyku u jest ukazanie wp ywu, jaki wywieraj  realizacja idei glo-
balizmu oraz globalizacja i towarzysz ce jej procesy na obecn  polityk  gospo-
darcz  poszczególnych pa stw poddanych dyktatowi organizacji mi dzynaro-
dowych i wielkich korporacji transgranicznych. Globalizacja przynosi niektó-
rym krajom ró norodne korzy ci, ale ma tak e swoje cienie. Z powodu du ej 
liczby problemów, wi cych si  z realizacj  idei globalizmu i procesami po-
st puj cej globalizacji wiata, w artykule skupiono si  jedynie na niektórych  
z nich. Osi gni cie postawionego w artykule celu umo liwia przedstawienie 
wspó cze nie przeprowadzanych wed ug zalece wiatowych instytucji finan-
sowych etapów procesów prywatyzacyjnych, omówieniu konsekwencji deindu-
strializacji pa stw Europy Zachodniej oraz USA i konsekwencji przeniesienia 
produkcji do krajów Azji. W artykule podj to tak e w tek odej cia pa stw Unii 
Europejskiej od za o e , które przy wieca y „ojcom za o ycielom”, zagro e
p yn cych z niew a ciwie interpretowanej idei zrównowa onego rozwoju, prze-
ciwstawiania pa stwa narodowego i regionalnej inicjatywy interesom wielkich 
korporacji oraz funkcjonowania rynku pracy w warunkach globalizacji. 

Za Hilaire Bellokiem, krytycznie nastawionym zarówno do idei kapitalis-
tycznych, jak i socjalistycznych mo na stwierdzi , e leseferyzm, z dogmatem 
wolnego obrotu kapita u, by  toksyczny dla kapita u oraz pracy3. Zast piony 

                                                          
2  Zob. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wst p do teorii, SGH, Warszawa 2007, s. 9–11.  
3  Por. H. Belloc, The Cruise of the Nona, http://www.unz.org/Pub/Bookman-1925aug-

00694 (dost p 12.05.2012). 
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zosta  najpierw przez dominuj c  od II wojny wiatowej do lat 70. XX w. teori
makroekonomiczn  zwan  keynesizmem, której twórca twierdzi , e pa stwo 
musi wspiera  rynek przez równowa enie strukturalnego (dla kapitalizmu) bra-
ku zagregowanego popytu4. Nast pnie pojawi  si  merkantylizm, który zak ada
redukcj  deficytu bud etowego, deregulacj  i prywatyzacj , ograniczenie wy-
datków publicznych, wycofanie si  pa stwa z polityki socjalnej, liberalizacj
rynków handlowych i walutowych, cz cy prywatny przywilej i pa stwow
w adz  i który sta  si  przyczyn  obecnych kryzysów.  

Internacjonalizm, kosmopolityzm, globalizm 

Koncepcje, idee, nowe pr dy w spojrzeniach na ekonomi  mia y w teorii 
przyczynia  si  do spo ecznego rozwoju oraz zapewni  spo ecze stwu wi ksze 
poczucie swobody, sta  si ród em zwi kszenia dobrobytu. Jedn  z takich idei 
by  internacjonalizm, propaguj cy wymieszanie si  narodów i stworzenie jed-
nego organizmu. Idea ta przy wieca a bolszewikom, a zawarta w niej „walka 
o pokój”5 mia a s u y  podbiciu innych krajów.  G oszona przez w adz  w kra-
jach „komunistycznych”, a „wt aczana do g ów” przez media propaganda nie 
podlega a dyskusji, b d c „jedynie s uszn ”, w któr  nale a o wierzy  jak w do-
gmat. Podobny wyd wi k pogl dów do tych, g oszonych przez internacjonalis-
tów, znale  mo na w postawie kosmopolitów, reprezentuj cych ideologi  poli-
tyczn  podkre laj c  wspólnot  ze wszystkimi narodami, a maj cych bierny  
i cz sto pogardliwy stosunek do w asnego narodu6.

Globalizm zak ada zanik narodów i pa stw oraz formu uje celowo  two-
rzenia nowej, jednej wielkiej spo eczno ci ludzkiej o zakresie globalnym i na-
dawania jej nowej to samo ci7. „Globalizm wyrasta z my lenia utopijnego, do 
którego istoty nale y ch  uczynienia wiata i ludzko ci szcz liwymi. Droga 

                                                          
4 Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja 

ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje sk onno  do zakupu w zale no ci od wielko ci docho-
du grup konsumenckich. Obliczanie popytu zagregowanego jest jedn  z metod obliczania produk-
tu krajowego. 

5 S ownik j zyka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988, s. 801, has o: Inter-
nacjonalizm.

6 Ibidem, s. 1022, has o: Kosmopolizm.
7  Zob. P. Jaroszy ski, Globalizm a reforma edukacji w Polsce, „Cz owiek w Kulturze” 

1999, nr 12, s. 105–106. 
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do tego biegnie poprzez ulepszanie stosunków spo ecznych, poprzez rozwój 
ekonomiczny, rozwój naukowy i techniczny oraz poprzez doskonalenie wspó -
pracy mi dzynarodowej, która doprowadzi  ma do powstania jednego rz du, 
paneuropejskiego, a nawet wiatowego”8.

Idea panowania nad wiatem nie jest nowa – wiele cywilizacji historycz-
nych ro ci o sobie do tego prawo, wykorzystuj c w tym celu swój imperializm 
lub specjalne uprawnienia religijne, rzekomo nadane przez boga. Obecnie rosz-
czenia te maj  charakter ideologiczny. Idee powo ania jednego rz du dla ca ego 
wiata przedstawi  ju  w 1313 roku Dante Alighieri w dziele „De monarchia”9,

a w nowo ytnych utopiach np. F. Bacon w „Nowej Atlantydzie”10. Wspó cze -
nie globalizm nie jest zwi zany z jedn  nacj  czy z jednym pa stwem – jest 
ponadnarodowy i ponadpa stwowy, a znajduje oparcie w instytucjach o wymia-
rze ogólno wiatowym, jak na przyk ad ONZ i dzia aj cy w jej ramach Mi dzy-
narodowy Fundusz Walutowy – MFW (ang. International Monetary Fund, IMF).  

Powy sze idee opiera y si  na interpretacji procesu historycznego, który 
wskazywa , e aby dosz o do stworzenia jakiej  organizacji, trzeba przej  kilka 
etapów, takich jak: powstanie rodziny, czenie rodzin w plemiona, czenie 
plemion w pa stwa narodowe, z których powstaj  zwi zki, unie, stany cz ce
narody. Obecnie tworzone struktury instytucjonalne z punktu widzenia global-
nych potrzeb staj  si  pocz tkiem tworzenia jednego rz du wiatowego. Mo na
si  zastanawia , czy interpretacja ta jest w a ciwa, gdy nadal powstaj  nowe 
pa stwa narodowe (do ONZ w momencie powstania nale a o 51 pa stw,
159 w 1990 r., a obecnie 193 pa stwa).

Cienie globalizacji 

Pod poj ciem globalizacji gospodarki wiatowej rozumie si  proces two-
rzenia si  jednolitego rynku towarów, us ug i czynników produkcji, a wi c kapi-
ta u, si y roboczej, technologii i bogactw naturalnych, obejmuj cego wszystkie 

                                                          
8 Ibidem, s. 106. 
9  K. Morawski, Wst p, w: D. Alighieri, Boska Komedia, Zak ad Narodowy im. Osso-

li skich, Wroc aw 1977, s. LII.  
10  Por. Zum Verständnis der Werke, w: Der utopische Staat, red. K.J. Heinisch, Reinbek bei 

Hamburg 1960 (dodruk 1996), s. 226–228. 
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kraje i regiony gospodarcze11. Globalizacja zmierza do zniesienia wszelkich 
ogranicze  w handlu, takich jak c o, monopole pa stwowe – na o onych na 
strategiczne dzia y przemys u i us ug. Dzia ania skierowane ku globalnej eko-
nomii zinstytucjonalizowa y si  w 1948 roku, kiedy USA i Europa Zachodnia 
podpisa y uk ad GATT (Uk ad Ogólny w sprawie Ce  i Handlu), w ramach któ-
rego przyst piono do stopniowej redukcji ce . W roku 1994 powsta a nowa or-
ganizacja – WTO (Organizacja Handlu wiatowego), której pole dzia ania ma 
wymiar wiatowy. Jedn  z cech globalizacji jest wzrost zale no ci i wspó -
zale no ci ekonomicznej12. Z punktu widzenia ekonomicznego globalizacja 
przyczynia si  do zwi kszenia konsumpcji i jej jako ci oraz wzrostu efektywno-
ci gospodarowania13.

Zapocz tkowany w latach 70. XX wieku euroatlantycki model globalizacji 
wi ci  najwi ksze triumfy w ko cu lat 80. i na pocz tku 90. ubieg ego stulecia. 

By o to zwi zane z upadkiem komunizmu, gdy wydawa o si , e zwyci stwo
liberalnej demokracji jest najlepszym rozwi zaniem dla organizacji politycznej 
spo ecze stw. W latach 70. nast pi a deregulacja systemu finansowego i umi -
dzynarodowienie przep ywów kapita u. Przyznanie M. Friedmanowi Nagrody 
Nobla w dziedzinie makroekonomii w 1976 roku sta o si  pocz tkiem stosowa-
nia w gospodarce regu  neoliberalnych14. Zauwa alne sta o si  odej cie od key-
nesizmu i przej cie do monetaryzmu. Wolny przep yw kapita u w takich pa -
stwach, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, przyczyni  si  do deindustria-
lizacji – produkcja przemys owa ze wzgl du na to, e kreowa a coraz mniejsz
warto , zosta a przeniesiona do krajów o ni szych kosztach produkcji, takich 
jak Chiny, a g ównym ród em akumulacji w krajach wysokorozwini tych sta y
si  us ugi finansowe i przemys y oparte na wykorzystaniu wiedzy. Jednocze nie
fundamentalizm rynkowy sta  si  dominuj c  ideologi .

                                                          
11  Por. P. Bo yk, J. Misala, M. Pu awski, Mi dzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, 

Warszawa 2002, s. 395. 
12  Zob. A Lindbeck, Economic Dependence and Interdependence in the Industrialized 

World, Institute for International Econotnic Studies, University of Stockholm, June 1977, Seminar 
Paper No. 83. 

13  Por. J.E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, wyd. polskie, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2004, s. 22. 

14  B. Winiarski, F. Winiarska, Druga po owa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielo-
nym wiecie, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2006, s. 133–137. 
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Z powodu zniesienia w USA przepisów antytrustowych stopy procentowe 
zacz y szybko rosn , co przyczyni o si  do tego, e wiele krajów mia o trud-
no ci ze sp at  d ugów. W takiej sytuacji MFW oferowa  tym krajom fundusze 
rezerwowe, ale za cen  spe nienia restrykcyjnych warunków: otwarcia rynku na 
import, redukcji wiadcze  socjalnych oraz prywatyzacji pa stwowych przed-
si biorstw i banków15. Dzisiaj Stany Zjednoczone przekszta ci y si  z najwi k-
szego wiatowego wierzyciela, w najwi kszego d u nika, maj  deficyt handlo-
wy i znaczne zad u enie wewn trzne.

Najwi ksze kontrowersje wynikaj  z podzia u korzy ci z globalizacji, na 
który wp yw maj  takie czynniki, jak: 

– korporacje transnarodowe16, na które przypada oko o 40% handlu 
wiatowego,

– szybki wzrost kapita u finansowego, zw aszcza spekulacyjnego17,
– prywatyzacja maj tku produkcyjnego oznaczaj ca przejmowanie przed-

si biorstw produkcyjnych i handlowych, a tak e banków i instytucji 
ubezpieczeniowych przez kapita  zagraniczny nale cy g ównie do 
korporacji transnarodowych, 

– deregulacja sprowadzaj ca si  do wycofania si  pa stwa z oddzia-
ywania na gospodark , w tym tak e na ochron  przedsi biorstw krajo-

wych przed konkurencj  zagraniczn  ze strony podmiotów silniejszych 
i przyczyniaj ca si  do bankructwa przedsi biorstw w krajach s abiej 
rozwini tych.  

Powy sze czynniki powoduj  podzia  gospodarki wiatowej na centrum  
i peryferia. 

Mi dzynarodowe organizacje, takie jak na przyk ad Mi dzynarodowy 
Fundusz Walutowy, wymuszaj  na wszystkich krajach rozwijaj cych si  przy-
j cie cz sto niew a ciwego neoliberalnego modelu gospodarczego, a traktaty, 
takie jak NAFTA, pozbawiaj  biedne kraje wp ywu na kszta towanie swojego 

                                                          
15  N. Klein, No logo, wiat Literacki, Warszawa 2004, s. 312–313. 
16  T.G. Grosse, Dylematy pa stwa w obliczu globalizacji, „Wokó  wspó czesno ci” nr 2 (4), 

wyd. KBIIIE OCTPE, Warszawa 2002, s. 174. 
17  Por. N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm i ad globalny, Wydawnictwo Dolno-

l skie, Wroc aw 2000, s. 18. 
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rozwoju i przekszta caj  je w nisko op acane miejsca monta owe dla korporacji 
z krajów bogatych18.

Liberalizacja rynków finansowych na ca ym wiecie przyczynia si  do 
wzbogacenia mi dzynarodowych spekulantów, ograniczaj c zarazem mo liwo-
ci rz dów (zarówno w krajach rozwini tych, jak i krajach rozwijaj cych si )

wspierania d ugoterminowych interesów ich producentów i konsumentów19.
Prowadzi to do tego, e bogaci nadal pozostaj  bogatymi, a biedni s  nadal 
biednymi. Subsydia udzielane przed sukcesj  po zjednoczeniu zazwyczaj si
ko cz , a bogaci zaczynaj  eksploatacj . Zachodzi tutaj ciekawa korelacja, e
bardziej bogaci chc  utrzyma  biedniejsz  prowincj  w swoich granicach,  
a biedniejsza prowincja coraz bardziej pragnie niezale no ci.

Przyk adem gospodarki peryferyjnej jest Polska, w której brak rodzimego 
kapita u prywatnego, wynikaj cy z narzuconej po II Wojnie wiatowej idei 
sprawiedliwo ci ludowej, i z e, trwaj ce kilka dziesi cioleci zarz dzanie gospo-
dark  doprowadzi y do traktowania naszego kraju jako rynku zbytu dla goto-
wych wyrobów wytwarzanych wed ug technologii kreowanych przez centrum 
oraz rezerwuaru taniej si  roboczej. Najpierw w epoce Gierka przeprowadzono 
reformy maj ce unowocze ni  gospodark . Banki zachodnie udzieli y kredytów 
i udost pni y technologie, które stymulowa y konsumpcj , zwi kszaj c jedno-
cze nie import i zad u enie zagraniczne, przez co zaostrzy y kryzys systemu. 
Nast pnie patologicznie przeprowadzona, radykalna transformacja systemu 
gospodarki planowej na wolnorynkow , wzorowana na niesprawdzonym mode-
lu boliwijskim, zaproponowana przez G. Sorosa w maju 1988 r. genera owi  
W. Jaruzelskiemu i premierowi M. Rakowskiemu, przyczyni a si  do tego, e
„najcenniejsze segmenty rynku, najbardziej op acalne i charakteryzuj ce si
najwi ksz  dynamik  popytu, a tym samym najbardziej dynamizuj ce ca  Gos-
podark , zosta y ca kowicie opanowane przez firmy zagraniczne, a krajowe 
przemys y przesta y w tych dziedzinach istnie ”20.

Laureat ekonomicznej Nagrody Nobla z 2001 roku, autor s ynnej pracy 
„Globalization and Its Discontent” J. Stiglitz, stwierdza: „Rynkowy fundamen-

                                                          
18  M. Lind, Czas najwy szy na Trzeciego Cz owieka, „Ekonomia Polityczna”, 2.03.2012, 

http://ekonomiapolityczna.salon24.pl/ (dost p 20.05.2012). 
19  Zob. ibidem, przypis 10. 
20  W. Kie un, Z komunizmu w kolonialny kapitalizm, „Nasz Dziennik” 25–26 lutego 2012, 

nr 47 (4282), http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120225&typ=my&id=my03.txt. 
(dost p 21.05.2012). 



PROBLEMY WSPÓ CZESNEJ EKONOMII118

talizm zak ada, e rynek mo e rozwi za  wszelkie problemy, a to b d. Neolibe-
ralna globalizacja i brak bezpiecze stwa socjalnego prowadz  do wzrostu 
przemocy w wiecie”21. Stiglitz stwierdzi  równie , e MFW, Bank wiatowy  
i wiatowa Organizacja Handlu to jedynie trzy ró ne szyldy tej samej instytucji, 
któr  podda  krytyce, opisuj c nast puj co standardow  metod  dzia ania MFW: 
„Lekarstwo nr 1 dla pogr onego w chaosie kraju: to prywatyzacja. W wypadku 
kryzysu wyprzeda  aktywów dokonuje si  oczywi cie za bezcen. 
Lekarstwo nr 2: to pe na swoboda w przep ywie kapita u. Równie  w teorii 
brzmi to rozs dnie. Pieni dze mog  spokojnie przep ywa  i odp ywa . Faktycz-
nie chodzi o to, aby pa stwo, które znajduje si  w kryzysie, by o podatne na 
ataki spekulacyjne. Na miejscu odp ywaj cego kapita u spekulacyjnego pojawia 
si  MFW i oferuje pomoc. No, ale oczywi cie nie za darmo. Pa stwo zgadzaj -
ce si  przyj  pomoc musi zobowi za  si  do podniesienia stóp procentowych 
do absurdalnych wysoko ci. W ten sposób niszczy si  rodzimy przemys  (brak 
dost pu do kredytu) i wysysa si  zgromadzony przez spo ecze stwo maj tek.
Lekarstwo nr 3: uwolnienie wszystkich cen subsydiowanych dot d przez pa -
stwo (np. woda, energia). To z kolei prowadzi do wybuchu spo ecznych prote-
stów, ucieczki kapita u i potanienia wszystkich rodków trwa ych (nikt nie ma 
gotówki w kraju). A te z kolei mog  odkupi  (tanio!) mi dzynarodowe grupy 
finansowe maj ce doskona  wiedz  na temat róde  kryzysu. 
Lekarstwo nr 4: to wolny handel. Znów brzmi to adnie. Faktycznie chodzi  
o zobowi zanie kraju otrzymuj cego pomoc do otwarcia swoich rynków. No bo 
przecie  nie o to, aby taki kraj, dajmy z Afryki, eksportowa  produkty rolne do 
Unii Europejskiej czy USA”22.
Mo na zatem stwierdzi , e „liberalnym nazywamy pa stwo, w którym rola 
si y jest zredukowana, a ro nie rola oszustwa i ust pstw”23.

Gdy J. Stiglitz publicznie skrytykowa  Bank wiatowy i MFW za sposób 
ich dzia ania, zosta  zmuszony do rezygnacji ze stanowiska g ównego ekonomi-
sty Banku wiatowego.

O prawdziwej roli prywatyzacji, traktowanej jako lek na choroby gospo-
darki, wypowiada si  ameryka ski teoretyk polityki i politolog Benjamin  
R. Barber: „Prywatyzacja spycha sektor publiczny do defensywy zarówno we-
                                                          

21 B yszcz ca gwiazda Stigliza, „Gazeta Wyborcza” nr 18, 22.01.2004, s. 10.  
22  J. Pi ski, MFW i Bank wiatowy, czyli rzecz o grabie y, http://janpinski.nowyekran. 

pl/post/48132,mfw-i-bank-swiatowy-czyli-rzecz-o-grabiezy (dost p 21.05.2012).
23  I. Wallerstein, Koniec wiata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004, s. 95. 
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wn trz pa stw, jak i w etosie reguluj cym stosunki mi dzy pa stwami. (...) 
Rz d pa stwa staje si  narz dziem sektora prywatnego, nie za  demokratycz-
nym przedstawicielstwem sektora publicznego. Zostaje przekszta cony w u y-
teczny instrument globalnych firm, banków i rynków w takich organizacjach 
mi dzynarodowych, jak wiatowa Organizacja Handlu i Mi dzynarodowy 
Fundusz Walutowy”24.

Kreacja pieni dza, niereprezentuj cego produkcji ani te  wcze niejszych 
oszcz dno ci, stanowi podstaw  do roszcze  w towarze realnie wyprodukowa-
nym. Wygl da to nast puj co: zad u onemu rz dowi banki po yczaj  utworzo-
ne wcze niej pieni dze na okre lony procent, domagaj c si  zap aty stanowi cej 
ekwiwalent rzeczywistych dóbr i us ug. Dlatego rz d nak ada podatki na realne 
dobra i us ugi, by zwróci  pieni dze kredytodawcom.  

Ostatnie dziesi ciolecie XX wieku przynios o wiele zmian. W dziedzinie 
globalnej technologii nast pi  gwa towny rozwój technik komputerowych i sieci 
teleinformacyjnych. Nowe techniki komunikacyjne sta y si  przyczyn  i jedno-
cze nie czynnikiem wzrostu gospodarczego. Jednak nowe technologie wywo-
dz  si  z zaledwie kilku centrów innowacyjnych akumuluj cych najwi ksze
zyski25. Jak ju  wspomniano, kapita  nie uznaje granic, ale polityka odbywa si
w ramach pa stw narodowych – konkurencja z pa stw rozwijaj cych si  sta a
si  przyczyn  oczekiwa  ze strony obywateli pa stw rozwini tych przede 
wszystkim w zakresie ochrony swoich interesów i miejsc pracy. W dziedzinie 
kultury mo na zauwa y  post puj c , lansowan  globalnie homogenizacj ,
chocia  nadal wyst puj  lokalne ruchy kontrkulturowe. Brak skutecznej kontro-
li nad przep ywami finansowymi, kryzys surowcowy, ywno ciowy, demogra-
ficzny, ekologiczny staj  si  przyczyn  rozwarstwienia dochodowego, kurcze-
nia si  klasy redniej i post puj cej pauperyzacji zatrudnionych nawet w „no-
woczesnych” dzia ach gospodarki26.

Tylko ten kraj, który tworzy nowe rzeczy, mo e oczekiwa  wzrostu i do-
brobytu, inaczej stanie si  krajem zale nym od innych. Najlepiej rozwijaj  si
kraje, które potrafi y si  przeciwstawi  naciskom MFW (Malezja, Chiny, Indie), 
                                                          

24 B.R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, t um. H. Jankowska, 
MUZA, Warszawa 2005, s. 182. 

25  Zob. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, t um. T. Krzy anowski, M. Penkala, Naro-
dowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 83–84. 

26  Zob. J. Szacki, Teorie modernizacji i systemu wiatowego, w: Wspó czesne teorie socjo-
logiczne, red. A. Jasi ska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziólkowski, Scholar, Warszawa 
2006, s. 138–145. 
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a te, które post powa y zgodnie z otrzymywanymi poleceniami, stan y w obli-
czu katastrofy gospodarczej (Indonezja, Tajlandia, Argentyna i inne). Poni ej
przedstawiono skutki ekonomiczne kryzysu azjatyckiego, a tak e wp yw obec-
nych azjatyckich pot g gospodarczych na wspó czesn wiatow  gospodark .

Przyk adem w a ciwego rozumienia spraw gospodarczych by y w latach 
80. XX w. pa stwa Azji Po udniowo-Wschodniej: Indie, Korea Po udniowa, 
Malezja, Tajlandia, które osi gn y wysokie stopy oszcz dno ci, dobrze inwe-
stowa y, rozwija y si  pod os on  wysokich ce  antyimportowych, przy wspó -
pracy rz dów swoich pa stw. Liberalizacja rynków kapita owych doprowadzi a
do wybuchu tak zwanego kryzysu azjatyckiego: wzros o bezrobocie, spad o
PKB i upad y banki27. Katalizatorem azjatyckiego kryzysu finansowego rozpo-
cz tego w czerwcu 1997 roku by a decyzja rz du Tajlandii o up ynnieniu kursu 
bahta, który by  wcze niej powi zany z dolarem ameryka skim. Decyzja ta 
spowodowana by a niemo liwo ci  d u szej obrony waluty przed atakami spe-
kulantów. Gwa towny spadek kursu bahta, a tym samym zwi kszenie kosztów 
obs ugi d ugu zagranicznego, doprowadzi y kraj na skraj bankructwa. Kryzys 
szybko rozprzestrzeni  si  na inne kraje regionu. Najbardziej, oprócz Tajlandii, 
ucierpia y: Filipiny, Indonezja, Singapur, Korea Po udniowa. Skutki kryzysu 
dla wybranych pa stw z regionu ukazane zosta y w tabeli 1. Malezja nie przyj -
a dyktatu MFW, zabezpieczy a swoj  walut  przed spekulacjami i unikn a

kryzysu28.

Tabela 1. Skutki ekonomiczne kryzysu azjatyckiego w 1998 roku 

Kraj
Spadek kursu  

walutowego w %
Wzrost bezrobocia 

w %
Spadek p acy realnej 

w %

Korea P d. 32,1 161,5 9,3 
Malezja 28,3 41,7 1,1 
Tajlandia 24,2 277,8 7,4 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: A. Budnikowski, Mi dzynarodowe stosunki  
gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s. 429. 

W XXI wieku we wspomnianych krajach sytuacja uleg a zdecydowanej 
zmianie, co zobrazowano na rysunku 1. Wzrost dochodu narodowego w 2010 
roku w stosunku do 2000 roku wyniós  w Korei P d. – 168,5%, Malezji – 
173,8% i Tajlandii – 169,8%. 

                                                          
27  Zob. J.E. Stiglitz, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 94–97. 
28  N. Klein, op.cit., s. 98. 
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Rysunek 1. Dochód narodowy brutto per capita w USD wed ug PPP 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: The Word Bank, http://www.worldbank.org/oraz Baza 
Statystyki Mi dzynarodowej,http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_ 

&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idm=country:CHN&dl=pl&hl=pl&q=pkb+chiny#!ctype= 
l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim 

=country&idim=country:CHN:IND&ifdim=country&hl=pl&dl=pl&ind=false  
(dost p 30.07.2012). 

Wspó cze nie nale a oby si  zastanowi , jaki wp yw na globalny rynek 
b d  mia y wzrastaj ce azjatyckie pot gi gospodarcze: Chiny i Indie. Czego 
za daj  dla siebie, gdy zostan  liderami rynku, jaki model globalizacyjny za-
proponuj  i czy zmiany te b d  do zaakceptowania dla obecnie sprawuj cych 
w adz ? Dochód narodowy brutto na mieszka ca w Chinach wynosi  w 2010 
roku 7600 USD, a w 2011 roku 8430 USD. W Indiach odpowiednio 3340 USD 
i 3620 USD, a w USA 47 310 USD i 48 890 USD. Wielko  produktu krajowe-
go brutto w wybranych latach dla tych trzech krajów przedstawiono w tabeli 2. 

Z tabeli 2 wynika, e udzia  Stanów Zjednoczonych w PKB wiatowym 
z roku na rok maleje, a udzia  Indii i Chin ro nie. Je eli to tempo zmian udzia-
ów utrzyma dotychczasowy trend i dynamik , to za oko o 10 lat udzia

PKB Chin w PKB ogólno wiatowym b dzie wi ksze od PKB dotychczasowego 
lidera. Mo e si  to przyczyni  do narzucenia azjatyckiego modelu globalizacji 
i mie  znaczny wp yw na polityk  gospodarcz , zarówno pod wzgl dem poli-
tycznym (np. nowy model demokracji), ekonomicznym (zmiana udzia u w mi -
dzynarodowym podziale pracy i dobrobycie), spo ecznym (zwi zanym z ryn-
kiem pracy), a tak e pod wzgl dem ochrony rodowiska i militarnym. 
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Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto w mld USD 

Kraj 2000 
Udzia

w wiatowym PKB 
(w %) 

2005
Udzia

w wiatowym PKB 
(w %) 

Chiny 1198,5 3,71 2269,0 4,97 

Indie 474,7 1,47 834,2 1,83 

USA 9898,8 30,62 12 564,3 27,51 

Kraj 2010 
Udzia

w wiatowym PKB 
(w %) 

2011
Udzia

w wiatowym PKB 
(w %) 

Chiny 5930,5 9,39 7298,1 10,43 

Indie 1684,3 2,67 1848,0 2,64 

USA 14 447,1 22,88 15 094,0 21,57 

ród o: jak pod rys. 1. 

Wspó cze nie kapitalizm utrzymuje cz owieka w stanie zale no ci: nie-
ustannego niedosytu popytu na dobra, a je li popyt zanika, stymuluje go sztucz-
nie. Do rozprzestrzenienia produkcji przyczyni y si  w wi kszo ci wielkie kor-
poracje, maj  one nadziej , e b d  sprawowa  dalej kontrol  nad tani  produk-
cj  przeniesion  w wi kszo ci do pa stw azjatyckich, poniewa  pozostawi y
sobie prawn  ochron  patentów29. Wystarczy produkowa  te same produkty  
z inn  metk , a t  sam  jako ci , sprzedawa  trzy razy taniej, a i tak zarabia
wi cej. Obecnie sprzedawane towary nie s u  ju  zaspakajaniu podstawowych 
potrzeb yciowych. Za pomoc  globalnej reklamy propaguje si  okre lony styl 
ycia, w którym znak firmowy jest wa niejszy od samego produktu. Dzisiejsi 

producenci z pa stw azjatyckich maj  pot ne atuty: tani  si  robocz , niedu e
wymagania socjalne, ogromne zasoby r k do pracy, etos zwi zany z dominacj
interesu zbiorowo ci nad interesem indywidualnym oraz coraz bardziej wykwa-
lifikowan  kadr  menad ersk .

Daje si  zauwa y , e globalizacja niszczy wi  spo eczn , sprowadzaj c
stosunki mi dzy lud mi do zagadnie  transakcyjnych. Pod has ami wolnej kon-

                                                          
29  Np. SOPA – Stop Online Piracy Act (kontrowersyjny projekt ustawy w Stanach Zjedno-

czonych, który pozwala by Departamentowi Sprawiedliwo ci Stanów Zjednoczonych i w a cicie-
lom praw autorskich na uzyskiwanie nakazów s dowych przeciwko w a cicielom stron interne-
towych i innym podmiotom oskar onym o amanie lub pozwalanie na amanie praw autorskich), 
ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement (umowa handlowa dotycz ca zwalczania obrotu 
towarami podrabianymi).   
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kurencji, prywatnej w asno ci i indywidualnej wolno ci powsta a nowa „praw-
dziwa ideologia”. Powstanie wielkich korporacji daje ma ym i rednim przed-
si biorstwom alternatyw  – dostosuj si  albo gi . W globalnym kapitalizmie 
niewidzialna r ka rynku zosta a zast piona r k  monopoli, która niszczy woln
konkurencj . Kapitalizm globalny redukuje miejsca pracy, przyczyniaj c si  do 
post puj cej pauperyzacji spo ecze stwa. Jego g ówne cele to: wyeliminowanie 
z rynku konkurencji ma ych i rednich przedsi biorstw, opanowanie mediów, 
opanowanie w adz politycznych i instytucji wyznaniowych, tworzenie fikcyj-
nych organizacji „antyglobalistycznych” lub korumpowanie istniej cych, uzy-
skanie wp ywu na organizacje mi dzynarodowe jako ród a nacisku, kszta to-
wanie wirtualnej, korporacyjnej kultury, zast puj cej kultur  tradycyjn  i elimi-
nuj c  krytycyzm wobec korporacji, które robi  wszystko, aby sta  si  „niewi-
dzialnymi”30.

Polityka gospodarcza w zjednoczonej Europie 

Idee zjednoczenia Europy zauwa alne s  od czasów upadku cesarstwa 
rzymskiego. Cesarz Karol Wielki stworzy  imperium o obszarze miliona km2.
Kilka stuleci pó niej cesarz Napoleon I, krocz c drog  podbojów, zjednoczy
pod dominacj  Francji wi kszo  zachodniej i rodkowej Europy. Rewolucja 
bolszewicka po obaleniu demokratycznego rz du w Rosji mia a si  tak e roz-
szerzy  na ca  Europ . Podczas II wojny wiatowej nowy europejski ad chcia-
y wprowadzi  Niemcy. Powy sze plany z dzisiejszego demokratycznego punk-

tu widzenia by y planami nie zjednoczenia, ale podboju poniewa  nie liczy y si
z wol  i pragnieniami narodów.  

W ród my licieli i uczonych wizje zjednoczonej Europy przedstawia
mi dzy innymi opat Ch. de Saint-Pierre, który w 1713 roku zaproponowa
utworzenie europejskiej ligi 18 suwerennych pa stw, ze wspólnym skarbcem, 
uni  gospodarcz  i bez granic31. Polski uczony W. Jarz bowski w „Traktacie  
o wiecznym przymierzu mi dzy narodami cywilizowanymi” (1831) stworzy

                                                          
30  J.M. Szyma ski, Kryzys globalny. Szanse dla nowej polityki. Cz. I. Schy ek cywilizacji 

globalnego kapitalizmu, Jan Maria Szyma ski, ód  2006, s. 20. 
31 Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, A. Schouten, 1713, 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105087z (dost p 2.07.2012). 
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pierwsz  konstytucj  Europy32. Utworzenie federacji pa stw europejskich jako 
demokratycznych republik zaproponowa  tak e G. Mazzini (1843). Austriak  
R. von Coudenhove-Kalergi stworzy  ruch paneuropejski (1923), a francuski 
premier A. Briand zaproponowa  utworzenie federacji narodów europejskich33.

Po powstaniu Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht w listopa-
dzie 1993 roku przyj to w 2000 roku program rozwoju w zakresie gospodarki – 
Strategi  Lizbo sk , której g ównym celem by o stworzenie najbardziej konku-
rencyjnej i dynamicznej gospodarki wiata, opartej na wiedzy, zdolnej do zrów-
nowa onego rozwoju oraz zapewniaj cej wi ksz  spójno  spo eczn . Strategia 
ta odnosi a si  do dzia a  podejmowanych na trzech wzajemnie powi zanych 
p aszczyznach: gospodarczej, spo ecznej, ochrony rodowiska. Dochodzenie do 
modelu gospodarki opartej na wiedzy mia o zosta  zrealizowane dzi ki zmo-
dernizowaniu europejskiego modelu spo ecznego, opracowaniu ram dla w a-
ciwej, nastawionej na stabilno  polityki makroekonomicznej oraz zapewnie-

niu zrównowa onego rozwoju34.
Idea rozwoju zrównowa onego, oznaczaj ca zaspokajanie potrzeb obecne-

go pokolenia bez uszczerbku dla mo liwo ci zaspokajania potrzeb przysz ych 
pokole , jest nadrz dnym celem Unii Europejskiej, przy wiecaj cym ca ej poli-
tyce Unii i wszystkim jej dzia aniom. Dotyczy ona zachowania zdolno ci Ziemi 
do utrzymywania ycia w ca ej jego ró norodno ci i opiera si  na zasadach: 
demokracji, równo ci p ci, solidarno ci, praworz dno ci i poszanowania pod-
stawowych praw, w tym prawa do wolno ci oraz do równych szans. Ma zapew-
ni  obecnym i przysz ym pokoleniom sta y wzrost jako ci ycia i dobrobytu. 

czy si  z propagowaniem dynamicznej gospodarki przy pe nym zatrudnieniu 
obywateli i wysokim poziomie ich wykszta cenia, ochrony zdrowia, spójno ci
spo ecznej i terytorialnej oraz ochrony rodowiska w wiecie, w którym panuje 
pokój, bezpiecze stwo i poszanowanie ró norodno ci kulturowej35.

                                                          
32  W. Jarz bowski, Wolne chwile o nierza polskiego, czyli my li o wiecznym przymierzu 

mi dzy narodami cywilizowanymi, Warszawa 1831; J. Iwaszkiewicz, Nieznany polski projekt 
wiecznego pokoju, „Polityka Narodów”, 1937, t. 9, z. 4, s. 385–395 oraz M. Muszkat, Studia  
i materia y do historii sztuki wojennej, Komisja Wojskowo-Historyczna MON, Warszawa 1954, 
s. 293–301. 

33 Ilustrowana encyklopedia. Europa od A do Z, Readers Digest, Warszawa 2010, s. 20–21.
34  P. Lenain, U.B. Mogensen, V.R. Mora, Strategia Lizbo ska na pó metku: oczekiwania  

a rzeczywisto , Centrum Analiz Spo eczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 55. 
35 Odnowiona Strategia UE Dotycz ca Trwa ego Rozwoju, przyj ta przez Rad  Europejsk

w dniach 15–16 czerwca 2006 r. 
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Realizacja powy szych celów ma z za o enia, podobnie jak koncepcja 
globalizmu, uczyni wiat lepszym i bardziej doskona ym. Rentowno  gospo-
darowania i maksymalizacja zysku, niestety, kojarz  si  z redukcj  zatrudnienia, 
a idea dobrobytu z ograniczeniem liczby ludno ci36. Globalizacja daje ludziom 
zaanga owanym w gospodark  nieograniczone mo liwo ci aktywnego dzia ania, 
ale niszczy stref  polityki i demokracji oraz ogranicza suwerenno  pa stwa37.

Podstawowymi warunkami dla zapewnienia jako ci spo ecznej wszystkim 
obywatelom s  mi dzy innymi wymienione w Amsterdamskiej Deklaracji  
o Jako ci Spo ecznej Europy: bezpiecze stwo i ochrona przed przemoc  i za-
gro eniami ekologicznymi, przyzwoite mieszkanie, ogrzewanie, ubranie i yw-
no  dla wszystkich, dost p do us ug zdrowotnych i spo ecznych dla wszyst-
kich, którzy ich potrzebuj , praca polegaj ca nie tylko na odp atnym zatrudnie-
niu dla wszystkich, dochód, który pozwala uczestniczy  w pe ni w spo ecze -
stwie dla wszystkich pracowników, dost p do systemów zabezpieczenia spo-
ecznego, które solidarnie zapewniaj  odpowiedni poziom ycia w razie wyst -

pienia ryzyk socjalnych, dost p do edukacji i szkole  dla wszystkich przez ca e
ycie, sprawiedliwy system podatkowy, wyeliminowanie wszelkiej dyskrymi-

nacji. „Szacunek dla godno ci ludzkiej wszystkich obywateli sprawia, e musi-
my zadeklarowa , i  nie zgadzamy si  na coraz wi ksz  liczb ebraków, w ó-
cz gów i bezdomnych w europejskich miastach. Nie akceptujemy równie  ros-
n cej liczby bezrobotnych i ubogich oraz tych, którzy maj  coraz bardziej ogra-
niczony dost p do s u by zdrowia i us ug spo ecznych. Te i inne negatywne 
wska niki pokazuj  niezdolno  Europy do zapewnienia wszystkim swoim 
obywatelom jako ci spo ecznej. Zamiast tego pragniemy, aby spo ecze stwo
Europy odnosi o sukcesy gospodarcze, jednocze nie promuj c sprawiedliwo
spo eczn  i uczestnictwo dla wszystkich obywateli (...). Jako  spo eczna zale y
od zakresu, w jakim wszyscy mieszka cy Europy korzystaj  z pe nego obywa-
telstwa pod wzgl dem gospodarczym, spo ecznym i politycznym. W zglobali-

                                                          
36  Por. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, Granice wzrostu,

PWE, Warszawa 1973 oraz streszczenie: The Limits to Growth, Abstract Established by Eduard 
Pestel. A Report to The Club of Rome (1972), ed. D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, 
W.W. Behrens III, Short Version of the Limits to Growth, http://www.religionandnature. 
com/bron/courses/pdf/LimitsToGrowth.pdf (dost p 22.05.2012). 

37  B. Czupryn, Antropologiczne podstawy globalizmu, „Cz owiek w Kulturze” 2002, nr 14, s. 46. 
http://gilsonsociety.pl/app/download/5776783986/B.+Czupryn,+Antropologiczne+podstawy+glo
balizmu,+s.+43-53.pdf (dost p 22.05.2012). 
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zowanej gospodarce nale y wspiera  konkurencyjno  równocze nie ze spójno-
ci  spo eczn  i realizacj  pe nego potencja u ka dego obywatela Europy”38.

Prezydent Czech Vaclav Klaus w swojej ksi ce z 2011 roku pod tytu em 
„Integracja europejska bez z udze ” nakre li  histori  integracji, wskazuj c na 
jej ewidentne pomy ki i iluzje. Obali  te  mit o wielkich korzy ciach, jakie p y-
n  z coraz g bszej integracji i zaproponowa , by oprze  integracj  o podmioto-
wo  pa stw narodowych i powróci  do zasad rynkowych39.

Podstawowy model europejskiego zjednoczenia charakteryzowa  si  przy-
j ciem warto ci, takich jak solidarno  i wolno , oraz zrównowa on  polityk
spo eczno-gospodarcz . Jednak obecne wdra ane reformy, nie tylko w UE, 
przeciwstawiaj  si  tym za o eniom, przyczyniaj c si  do ograniczania praw 
obywateli. W mediach daje si  zauwa y  tendencja sugerowania, e postawa 
umi owania ojczyzny jest to sama z nacjonalizmem, szowinizmem i przyrów-
nuje si  j  do niemieckiego hitleryzmu. W kwestii indywidualizmu „dominuje 
przekonanie, e moralno  jest prywatn  spraw  ka dego, natomiast zachowa-
nia moralne o wymiarze spo ecznym nale y ustala  wed ug tzw. procedur de-
mokratycznych, czyli na drodze g osowania. O prawie do ycia nienarodzo-
nych, eutanazji czy prawnym usankcjonowaniu ma e stw homoseksualistów 
decyduje wi kszo . Mo na wi c mówi  o pewnym dyktacie wi kszo ci. Tego 
typu dzia ania wyra nie ods aniaj  przekonanie, e nie istniej  obiektywne za-
sady moralne inne ni  te, które za obiektywne zostan  uznane. Niepokój budzi 
równie  forma egzekwowania wspomnianych standardów. Bywa i tak, e przy-
znanie ewentualnej pomocy gospodarczej wi e si  z przyj ciem tzw. standar-
dów europejskich”40.

Polityka gospodarcza a zrównowa ony rozwój 

Nieefektywno  obecnego systemu gospodarczego wi e si  g ównie
z pa stwowymi dotacjami i kosztami efektów zewn trznych. Kiedy tylko wy-
                                                          

38 Amsterdamska Deklaracja o Jako ci Spo ecznej Europy z 10 czerwca 1997 r., http://www. 
socialquality.nl/site/html/declaration.html (dost p 24.05.2012). 

39 Vaclav Klaus – Unia Europejska to projekt chybiony, „My l Polska. Info”, http://mercu-
rius.myslpolska.pl/2011/11/vaclav-klaus-%E2%80%93-unia-europejska-to-projekt-chybiony/, (dost p
26.05.2012); V. Klaus, Evropská integrace bez iluzí, Euromedia group k.s. – Knižní klub Praha 
2011, s. 8. 

40  V. Klaus, Evropská integracje…, s. 47.  
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eliminujemy te dotacje, obecny model produkcji nie b dzie w stanie niczego 
wyprodukowa  z zyskiem. Lokalna produkcja stanowi  b dzie naturaln  odpo-
wied  na likwidacj  pa stwowych dotacji, dlatego rozwój lokalny nabiera coraz 
wi kszego znaczenia. Istota tego rozwoju zwi zana jest zarówno z jego pod-
miotem, jak i jego przedmiotem. Jest nim w obu przypadkach wspólnota lokal-
na. Spo eczno  lokalna jest podmiotem sprawczym rozwoju lokalnego, którego 
przedmiotem jest lokalna wspólnota. Jedn  z cech zrównowa onego rozwoju 
jest wielopodmiotowo . Ka dy cz onek wspólnoty lokalnej ma prawo do swo-
jego rozwoju, podobnie jak do wspó rz dzenia i kreowania rozwoju wspólnoty. 
Powinna ona w kreacji celów uwzgl dnia  wszystkie polityczno-organizacyjne 
ich poziomy: pocz wszy od celów lokalnych, przez regionalne, krajowe, unijne, 
a sko czywszy na celach globalnych. Wszystkie lokalnie dost pne kapita y
z triady kapita owej: spo ecznej, rodowiskowej i gospodarczej powinny by
wykorzystywane w rozwoju lokalnym. Wielopoziomowo  oznacza, e zrów-
nowa ony rozwój jest procesem zmierzania w kierunku adu zintegrowanego, 
wi cego wspó zale nie w adzie instytucjonalno-politycznym i przestrzennym 
ad spo eczny, gospodarczy i ekologiczny w ci g ej grze sprzeczno ci i konflik-

towych interesów. Oznacza to tak e, e w prowadzonej polityce gospodarczej, 
opartej na koncepcji zrównowa onego rozwoju, konieczne jest zawsze odno-
szenie si  do celów rozwojowych wszystkich poziomów, zarówno tych lokal-
nych, jak i regionalnych, krajowych, unijnych, a tak e globalnych. Obowi z-
kiem jest odej cie od lokalcentryzmu, czyli od w skiego rozumienia dobra 
wspólnego jako dobra tylko mojej wspólnoty. Wielokapita owo  natomiast 
przedstawia ca o  dost pnego kapita u, którego cz ciami sk adowymi s  kapi-
ta y gospodarczy, rodowiskowy oraz spo eczny w szerokim znaczeniu. Jest to 
ca o  dost pnych czynników rozwoju41.

Rozwój zrównowa ony powinien zatem sprzyja  rozwojowi ogólnemu 
spo ecze stwa, którego jednostk  jest cz owiek. Cz owiek yj cy w wspólnocie 
ma mo liwo  albo trwania w niej – poniewa  chce do niej nale e , albo 
ucieczki – bo nie ma mo liwo ci rozwoju. Profesor A. Nowak najwi ksze za-
gro enie dla wspólnoty widzi w biurokracji. „Wyspecjalizowana kadra (…) ma 
monopol na sprawowanie w adzy, umie wyciska rodki z obywateli za pomoc

                                                          
41  J. Olbrycht, Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym, w: Perspektywy 

rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej: programo-
wanie – zarz dzanie – zmiany spo eczno-ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. A. Barcik,  
R. Barcik, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Bia a, Ustro  2004. 
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pa stwa i wyciska  kapitalistów, by oni p acili na te rozmaite projekty. Ta 
urz dnicza kasta ma charakter ponadnarodowy. Szczególnie w Unii Europej-
skiej to wida , gdzie owa kasta jest otwarcie wroga pa stwu narodowemu  
i korumpuje jego polityków, reprezentantów, pozyskuje ich jako swoich agen-
tów wysokimi pensjami”42. Kast  biurokratów brukselskich charakteryzuj  brak 
odpowiedzialno ci, wysokie zarobki, mocno standaryzowana codzienna mono-
tonna praca, oderwanie od kultury, w której wzrastali, wieczna tymczasowo
i wreszcie brak moralnych ogranicze .

Politycy i biurokraci europejscy w ramach „walki” z globalnym ocieple-
niem spowodowanym rzekomo wp ywem dzia alno ci cz owieka, wprowadza-
j c coraz to ostrzejsze normy emisji CO2, przyczyniaj  si  do gwa townego
wzrostu kosztów produkcji, bezrobocia i braku konkurencyjno ci wobec fabryk 
azjatyckich. Profesor Z. Jaworski tak wypowiedzia  si  o wp ywie cz owieka na 
zmiany klimatu: „Moim zdaniem cz owiek na klimat wp ywa w znikomym 
stopniu je eli w ogóle. Najwa niejszym gazem cieplarnianym, o którym prasa 
nie pisze na ogó  wcale, nie jest dwutlenek w gla, który wypuszczamy, spalaj c
w giel, spalaj c rop , spalaj c gaz, a tak e z innych róde  ludzkich – tylko 
woda, zwyczajna para wodna, ona daje oko o 97% ca ego efektu cieplarniane-
go. Ten efekt cieplarniany jest b ogos awie stwem, tak samo jak CO2 jest b o-
gos awie stwem. CO2, dwutlenek w gla jest gazem ycia, my z niego powsta-
jemy, gdyby jego nie by o, nie by oby ycia na ziemi, bo on jest ród em ycia 
w ro linach, a potem w innych ustrojach ywych. Natomiast gdyby nie by o
efektu cieplarnianego powodowanego, jak mówi , przez wod  przede wszyst-
kim, to by my mieli redni  temperatur  na globie –18 stopni, a obecnie ona 
jest +15, jak jest ciep o na Ziemi, to jest dobrze wszystkim, jak jest zimno jest 
le. Ja bym nie chcia , by wróci a nowa epoka lodowa, ale niestety musimy jej 

oczekiwa , bo tego nas uczy geologia. W ci gu nast pnych, jak mówi  uczeni, 
500 lat mo e 1000 lat, a mo e b dzie to nawet tylko 100 lat, nie wiadomo, kie-
dy mo e nast pi  nowa epoka lodowa, a nowa epoka lodowa je eli ju  zacznie 
wyst powa , to dzieje to si  bardzo szybko. W ci gu paru lat robi si  takie klik  
i mamy ju  ozi bienie klimatu i zaczyna rosn  lód. (...) g ówn  podstaw  histe-
rii klimatycznej (...) sta y si  raporty IPCC uznawane w Brukseli za ksi gi wi -

                                                          
42  Za: A. Zechenter, J. Maciejewski, Istnieje specyficzna kasta urz dnicza, która ma charak-

ter ponadnarodowy – doko czenie wywiadu z profesorem Andrzejem Nowakiem, http://www. 
portal.arcana.pl/,2914.html (dost p 20.06.2012). 
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te”43. Tak e Apel Heidelberski, autorstwa M. Salomona, a podpisany przez 
wielu naukowców, jest o wiadczeniem pot piaj cym „nieracjonaln  ideologi ,
która stoi w sprzeczno ci z post pem naukowym i przemys owym oraz utrudnia 
post p gospodarczy i spo eczny. (…) Najwi kszymi plagami, które szerz  si
na Ziemi, s  ignorancja i ucisk, nie za  nauka, technologia i przemys ”44.

Okazuje si  zatem, e s  ró ne zdania na ten sam, wa ny temat dotycz cy
istoty rozwoju spo eczno-gospodarczego. Przez nieracjonalnie uprawian  poli-
tyk  wobec zmian klimatu najwi kszymi przegranymi staj  si  nie rodowisko
i wielkie korporacje, ale zwykli konsumenci z pa stw, które podj y pseudo-
walk  z globalnym ociepleniem. 

Rynek pracy w warunkach globalizacji

Zwolennicy globalizacji to przede wszystkim osoby zwi zane z korpora-
cjami ponadnarodowymi, bankami, sieciami mediów, wielkimi organizacjami  
i najbogatszymi, rz dz cymi obecnie grupami spo ecznymi. Natomiast inne 
grupy spo eczne wci  obawiaj  si  o swoj  przysz o  w zglobalizowanym 
wiecie, poniewa  has o „wolny rynek” nie przemawia do ludzi niemaj cych na 

tym rynku nic do zaoferowania poza prac . Zachodz cy obecnie proces de-
industrializacji Zachodu i industrializacji Wschodu powa nie naruszy  równo-
wag  ekonomiczn  na wiecie, pozbawiaj c m ode pokolenie szansy rozwoju. 

Teraz pracuje si , by y , a nie yje, by pracowa . Praca sta a si rodkiem
do ycia, a nie jego tre ci . Jeszcze nie tak dawno temu uwa ano, e w yciu s
wa niejsze rzeczy, a praca ma jedynie umo liwia  ich osi ganie i realizacj .
Sonda  Instytutu Badawczego Randstat pt. „Monitor Rynku” w badaniu 
przeprowadzonym od 20 kwietnia do 7 maja 2012 roku w 32 krajach pokazuje, 
e tylko 28% badanych Polaków zrezygnowa oby z pracy, która nie oferuje im 

mo liwo ci rozwoju zawodowego, a co trzeci badany Polak (tak jak i w innych 
pa stwach) obawia si  utraty pracy. Dok adnie po owa polskich respondentów 

                                                          
43  Z. Jaworowski, Idzie zimno!, Polityka.pl, 8 kwietnia 2008 r., http://www.polityka.pl/ poli-

tyka/index.jsp?place=Lead33&news_cat_id=936&news_id=251186&layout=18&forum_id=14624 
&fpage=Threads&page=text (dost p 21.06.2012). 

44  Za: Heidelberg Appeal to Heads of States and Governments Report. April 14, 1992 (Apel 
Heidelberski, Heidelberg 14.04.1992 r.), http://www.sepp.org/policy%20declarations/heidel-
berg_appeal.html (dost p 21.06.2012). 
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uwa a, e wynagrodzenie jest wa niejsze ni  przyjemno  z pracy45. „Pe ne
zatrudnienie, cho  le y w interesie publicznym, nie le y jednak w interesie kor-
poracji. Wydajno  w biznesie narzuca downsizing, co oznacza produkcj
z intensywnym udzia em kapita u, czyli polityk  zatrudnienia minimalizuj c
udzia  si y roboczej: (...) coraz wi cej jest (tak zwanych) tymczasowych miejsc 
pracy, czyli w istocie prac d ugoterminowych bez d ugoterminowych umów, 
ubezpiecze  czy innych wiadcze ... Kto chce zyska  przewag , musi zacho-
wa  szczup  lini . Pracownicy s  w tym uk adzie „t ustym” elementem, dieta 
korporacji zak ada wi c utrzymywanie „strukturalnego” bezrobocia, którego 
ofiar  pada coraz wi cej ludzi”46.

Coraz wi cej zawodów staje si  zaj ciem dorywczym, a nie sta ym.  
W pierwszej kolejno ci trac  prac  rutynowi pracownicy zatrudnieni przy pro-
dukcji masowej i w schy kowych ga ziach. Przekwalifikowanie zwolnionych  
z tych bran  pracowników okazuje si  cz sto zbyt kosztowne i nieop acalne
w warunkach istnienia bezrobocia nawet w ród osób z wy szym wykszta ce-
niem. Ponadto wysoko wynagradzany pracownik niemiecki, francuski czy ame-
ryka ski jest w pe ni wiadomy, e mo e straci  je li nie prac , to cz  wyna-
grodzenia, na rzecz pracownika ta szego, pochodz cego z kraju rednio i s abo
rozwini tego.

Proces globalizacji powoduje, e liczne grupy ludzi nie mog  wykonywa
pracy, do której przywykli. Praca rutynowa od wielu ju  lat nie jest w stanie 
broni  si  przed podwójn  konkurencj . Z jednej strony przed coraz ta szymi 
robotami i automatami, z drugiej przed coraz ta szymi robotnikami z krajów 
Azji, Ameryki Po udniowej i Europy rodkowowschodniej47. W warunkach 
post puj cej globalizacji wzrost zysków firm w coraz wi kszym stopniu prze-
staje by  skutkiem wzrostu wydajno ci pracy, a staje si  efektem potanienia 
kosztów pracy. 

Obecnie olbrzymim problemem, z którym musi poradzi  sobie polityka 
gospodarcza, jest rosn ce bezrobocie w ród m odych Europejczyków. W lutym 
2012 roku bez pracy pozostawa o 5,46 mln mieszka ców UE poni ej 25. roku 
ycia, z czego 3,27 mln osób bezrobotnych przypada o na stref  euro. Stopa 

bezrobocia w ród m odych w 27 krajach Wspólnoty wzros a w lutym 2012 roku 
                                                          

45 Na podstawie: M. Emilianowicz, Sonda  o pracy Polaków, „Nasze Nowe e-Forum”, sier-
pie  2012, s. 20–23. 

46  B. Barber, D ihad contra Mc wiat, Muza, Warszawa 2000, s. 3. 
47  A. Bednarski, Pu apy i pu apki globalizacji, AMK, Toru  1998, s. 87. 
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do 22,4%. Dla porównania w lutym 2011 roku wska nik ten wynosi  21%48.
Unijny urz d statystyczny Eurostat podaje aktualne dane dotycz ce sytuacji na 
rynkach pracy w poszczególnych krajach cz onkowskich. Wynika z nich, e ju
w o miu pa stwach Unii Europejskiej co trzeci m ody cz owiek nie ma pracy. 
Najgorzej jest w Hiszpanii i Grecji, gdzie wska nik ten przekroczy  50%.  
W Portugalii i S owacji bez pracy pozostaje 35% osób w wieku 15–24 lat,  
a w Bu garii stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej przekroczy a poziom 30%. 
Podobnie jest w Irlandii i we W oszech, gdzie bez pracy pozostaje ponad 31% 
ludzi m odych. O próg 30% ocieraj  si  W gry i Polska (po 27,5%), które za-
mykaj  pierwsz  dziesi tk  tego niechlubnego rankingu49.

Z raportu Mi dzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) „Global Employ-
ment Trends for Youth 2012” wynika, e w ci gu pi ciu lat poprzedzaj cych 
wybuch wiatowego kryzysu finansowego w 2007 roku istotnie uda o si
zmniejszy  liczb  m odych bezrobotnych – z 76,4 mln w 2002 roku do 70,3 mln 
w 2007 roku. Cho  w kryzysowym 2008 roku skala wzrostu m odych bezrobot-
nych nie by a a  tak wielka (wzrost o 0,5 mln wzgl dem 2008 roku), to ju
w 2009 roku m odzi bardzo dotkliwie odczuli skutki gospodarczych zawirowa .
Liczba m odych bezrobotnych osi gn a wówczas rekordowe 75,4 mln. Od 
tamtej pory w ci gu trzech lat nie uda o si  powróci  do poziomu sprzed kryzy-
su. Liczba m odych bezrobotnych w 2011 roku wynios a 74,5 mln, a w 2012 
wedle prognoz MOP ma wynie  74,6 mln50.

Sytuacja taka zmusi a wiele krajów do rozpocz cia nowej dyskusji na te-
mat stworzenia takiego rynku pracy, na którym uda oby si  pogodzi  interesy 
pracodawców, oczekuj cych elastyczno ci zatrudnienia, z interesami pracowni-
ków, oczekuj cych bezpiecze stwa zatrudnienia51. Obecnemu neoniewolnictwu 
charakteryzuj cemu si  oszukiwaniem na p acach i zatrudnianiem na umowy 

                                                          
48  Dane za: Eurostat, Bezrobocie w UE, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PU-

BLIC/3-01062012-AP/EN/3-01062012-AP-EN.PDF (dost p 26.06.2012). 
49 Bezrobocie w Europie: zobacz dane Eurostatu za luty 2012, AD, http://forsal.pl/artyku-

ly/607439,bezrobocie_w_europie_zobacz_dane_eurostatu_za_luty_2012.html (dost p 26.06.2012). 
50  Na podstawie: Internacional Labour Organization Global Employment Trends for Youth 

2012 (Globalne trendy zatrudnienia dla m odzie y 2012), raport z 22 maja 2012 r., http://www. 
ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2012/WCMS_180976/lang- 
-en/index.htm (dost p 26.06.2012). 

51 K. Nowak, Rekordowe bezrobocie w ród m odych. Lepiej b dzie dopiero w 2016 r., „For-
sal.pl, Gie da, Waluty, Finanse”, http://forsal.pl/artykuly/619292,rekordowe_bezrobocie_wsrod 
_mlodych_lepiej_bedzie_dopiero_w_2016_r.html (dost p 26.06.2012). 
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czasowe i tzw. mieciowe s u y przeludnienie i nadmiar si y roboczej, ro nie
liczba ludzi zb dnych w gospodarce i niewyobra alne bogactwo nielicznych elit. 

Aby kraj móg  poradzi  sobie z bezrobociem, osi ga  sta y wzrost i rozwój 
gospodarczy, niezb dny jest przede wszystkim kapita  narodowy. Kapita  za-
graniczny – je eli zostanie odpowiednio alokowany – mo e jedynie pomóc  
w rozwoju nowych struktur i rodzajów produkcji. Nie tworz c sprzyjaj cych 
uwarunkowa  dla powstawania kapita u narodowego i wzrostu w kraju produk-
cji dóbr i us ug, nie tworzy si  trwa ych podstaw do ograniczania bezrobocia  
i wzrostu poziomu ycia mieszka ców kraju. Dlatego okre laj c rol  i miejsce 
banku centralnego w gospodarce polskiej, pope niono b d, zwracaj c uwag
jedynie na to, by tworzy  bezpieczny i zdrowy system bankowy. „Bezpieczny  
i zdrowy system bankowy jest wa ny, ale musi to by  jednocze nie system do-
starczaj cy kapita u na finansowanie przedsi biorstw i tworzenie miejsc pra-
cy”52. Sprzeda  polskich banków nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, 
gdy  operacja ta nie przyczyni a si  do wzrostu zasilania polskich przedsi -
biorstw w kapita  pieni ny, tak bardzo niezb dny do ich normalnego funkcjo-
nowania i rozwoju. Dla zapewnienia konkurencyjno ci lokalnych przedsi -
biorstw niezb dne jest, jak stwierdzaj  M. Kalecki i I. Sachs, aby „przedsi bior-
stwa nale ce do zagranicznych kapitalistów podlega y tym samym zasadom 
opodatkowania co przedsi biorstwa miejscowe, za  ich ksi gowo  powinna 
podlega  kontroli ze strony urz dników rz du kraju, w którym przedsi biorstwa 
te dzia aj , a to w szczególno ci dla stwierdzenia, czy deklarowane ceny towa-
rów eksportowych nie s  zbyt niskie oraz czy deklarowane ceny importowa-
nych surowców i wyposa enia nie s  zbyt wysokie”53.

Warunkiem sprawnego dzia ania rynku jest dost pno  dobrze p atnego 
zatrudnienia oraz stabilno  warto ci nabywczej pieni dza. To za  oznacza 
wymóg protekcjonistycznej polityki rynku pracy i towarów w obr bie kraju 
oraz prymat rynku wewn trznego nad handlem zagranicznym. Priorytet wzrostu 
wydajno ci pracy wyra aj cy si  w minimalizacji ceny wytwórczej towaru nie 
prowadzi do uzdrowienia sytuacji. Pracownik wynagradzany nisko i dodatkowo 
zagro ony tym, e przy pe nej otwarto ci rynków pracy mo e by  zast piony 
przez imigrantów, pracuj cych za jeszcze mniejsze wynagrodzenie, nigdy nie 

                                                          
52  J. Stiglitz, Globalization and Its Discontents…, s. 212. 
53  M. Kalecki, I. Sachs, Z zagadnie  finansowania rozwoju krajów o gospodarce mieszanej,

PWN, Warszawa 1976, s. 71. 
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b dzie stanowi  powa nej si y rynkowej i podmiotu negocjacji. Rynek i gospo-
darka narodowa wymagaj  pewnej „elastyczno ci” popytu, aby funkcjonowa
w sposób stabilny. Zamiast ignorowa , nale a oby zastosowa  w praktyce dwa 
„prawa ekonomii”, które E.V. Bowden i J.H. Bowden uznaj  za podstawowe 
dla zrozumienia i prowadzenia procesów gospodarowania, z my l  o wzro cie 
poziomu ycia mieszka ców kraju, a mianowicie to, e „dochód spo ecze stwa 
pochodzi wy cznie z produkcji”54 i e „nie ma niczego takiego jak darmowy 
obiad”55. Negatywne skutki ignorowania tych dwóch praw odczuwane s  przez 
zdecydowan  wi kszo  spo ecze stwa nie tylko w Polsce, prowadz  do bezro-
bocia, niskich p ac realnych i szerokiej sfery ubóstwa.  

Podsumowanie 

Przypomnienie sobie przez sprawuj cych w adz  podstawowych celów po-
lityki gospodarczej, jakimi s : zapewnienie suwerenno ci pa stwa, praw cz o-
wieka, post pu spo ecznego i sprawiedliwo ci, staje si  niezb dne, aby realizo-
wana polityka gospodarcza przyczynia a si  do pomna ania dobrobytu i wzro-
stu przedsi biorczo ci, sprawiedliwego podzia u dochodu i wzrostu zatrudnie-
nia, zapewnienia ochrony zdrowia i zabezpieczenia spo ecznego. Pa stwo po-
winno wspiera  rozwój gospodarki narodowej, poniewa  od potencja u tej gos-
podarki zale y si a pa stwa. Dzisiejsze propagandowe o mieszanie pa stw na-
rodowych skierowane jest do ludzi, którzy pami taj  je jeszcze jako niezale ne
twory, a m odszym pokoleniom poprzez „odpowiedni” system edukacji dosto-
sowywany do przyj tych i zaakceptowanych do wierzenia schematów, wska-
zywana jest „jedynie s uszna postawa”. Im mniej wiemy (zw aszcza o przesz o-
ci, któr  mo emy pos u y  si  jako uk adem odniesienia do os du tera niej-

szo ci) – tym lepiej; im mniej wiemy – tym mniej si  buntujemy. W raporcie 
„Polska 2030”, opracowanym w 2009 roku przez liczny zespó  kierowany przez 
M. Boniego, postuluje si  „zmniejszenie odsetka naukowców pracuj cych  
w sektorze publicznym z obecnego poziomu 92 proc. do 60 proc. i odpowiednio 
wzrost odsetka naukowców zatrudnionych w sektorze prywatnym z 8 proc. do 

                                                          
54   E.V. Bowden, J.H. Bowden, Ekonomia nauka zdrowego rozs dku, Fundacja Innowacja, 

Warszawa 2002, s. 7. 
55   Ibidem, s. 23. 
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40 proc.”56. Wynika z tego, e likwidacja pa stwowych o rodków naukowych  
i spadek nak adów na nauk  zosta y ju  zaplanowane.  

Mo na te , jak sugerowa  w 1932 roku A. Huxley w ksi ce „Nowy wspa-
nia y wiat”, utopijnej powie ci o przysz ej dyktaturze naukowej, „leczy ”,
genetycznie i medycznie manipulowa  zachowaniami ludzi, by byli w pe ni 
podporz dkowani. W rozmowie z „The Atlantic” profesor bioetyki nowojor-
skiego Uniwersytetu S. Matthew Liao optuje za tym, e ludzie musz  by  pod-
dawani „biomedycznej modyfikacji” w celu zapobie enia zmianom klimatu57.
Propozycja Liao farmakologicznego „poprawiania” populacji nie jest pierw-
szym przypadkiem, kiedy tego typu tematy s  poruszane. Ju  w 1977 roku 
obecny doradca do spraw nauki w Bia ym Domu John P. Holdren napisa
w swojej ksi ce „The Ecoscience”, e populacja powinna by  wysterylizowana 
za pomoc  leków wywo uj cych bezp odno , by pomóc uratowa  nasz  plane-
t 58. W wietle powy szego selekcja i selektywna reprodukcja (eugenika), stwo-
rzenie pos usznego cz owieka w laboratorium genetycznym wydaje si  nie tak 
niedorzecznym pomys em, a na pewno rozwa anym przez sprawuj cych w adz
i ich centra decyzyjne.  

Celem globalnego kapitalizmu nie jest wprowadzanie demokracji, ale 
akumulacja kapita u, czyli bogacenie si  nielicznych kosztem innych. Nale y
zdawa  sobie spraw , e za pi knymi has ami kryj  si  nowe interesy politycz-
ne i ekonomiczne. I tak promocj  dobrobytu ekonomicznego nale y rozumie
jako zyski i kontrol  polityczn , prawo antyterrorystyczne jako pa stwo poli-
cyjne, bezpiecze stwo równowa ne jest z pozbawieniem wolno ci, a pod poj -
ciem zasady uczciwego handlu kryje si  protekcjonalizm. Ci g e zaci ganie
kredytów przez pa stwo, nadwy ka importu nad eksportem przyczyniaj  si  do 
braku szansy na dochodowe zatrudnienie na terytorium w asnego kraju, a alter-
natyw  pozostaje albo ycie z zasi ków, albo udanie si  na emigracj  zarobko-
w . Ekonomia neoliberalna mo e by  tak e niekorzystna dla kraju udzielaj ce-
go po yczek i eksportuj cego do krajów „s abszych”. Wpa  on mo e w kryzys 
nadprodukcji, na odbiór której dotychczasowi importerzy, z powodu spadku 
                                                          

56 Polska 2030, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa lipiec 2009, s. 381. 
57 R. Andersen, How Engineering the Human Body Could Combat Climate Change, „The 

Atlantic” 12 march 2012, http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/03/how-engi-
neering-the-human-body-could-combat-climate-change/253981/ (dost p 27.06.2012). 

58 Za: P.J. Watson, Bioethics Professor: Drug The Population Into Accepting „Green World 
Order”, Prison Planet.com, 13 marca 2012 r., http://www.prisonplanet.com/bioethics-professor-
drug-the-population-into-accepting-green-world-order.html (dost p 27.06.2012). 
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swoich dochodów, nie b d  mieli ju rodków finansowych. Tylko przywróce-
nie gospodarki opartej na zdrowej i odpowiedzialnej (w opozycji do spekula-
cyjnej) ekonomii, zapewnienie miejsc pracy (poniewa  – jak mówi przys owie – 
„najpierw trzeba y , a potem filozofowa ”), zapewnienie produkcji, obrona 
warto ci, to samo ci i w asnej gospodarki oraz stworzenie w a ciwych mo li-
wo ci powinno sta  si  recept  na przysz o . Zacz  nale y zgodnie z ide
zrównowa onego rozwoju od ma ych, lokalnych, demokratycznych instytucji  
i zaanga owania obywatelskiego. Tezy g oszone przez propagatorów globali-
zmu, takie jak przekszta cenie wiata z niesprawiedliwego w prawdziwie wol-
ny, g osili ju  intelektuali ci, tacy jak Marks i Engels. Komunizm upad  dlatego, 
e post p powinien by  oparty na do wiadczeniu, które wyp ywa z przesz o ci  

i doskonalenie obecnego dorobku naszej cywilizacji, a tego zabrak o tej ideolo-
gii. Wykorzystajmy zachodz ce procesy globalizacyjne dla wzmocnienia na-
szego krajowego rynku poprzez w a ciwie realizowan  polityk  ekonomiczn .
Aby by a ona realizowana w a ciwie, musi by  skuteczna, efektywna i spo ecz-
nie adekwatna. 
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CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY IN TERMS OF GLOBALIZATION 

Summary

In the article, the author contemplates about contemporary economic policy, as 

well as takes up the subject of globalisation by showing its versatility. He presents the 

stages of privatisation processes currently executed under recommendations of global 

financial institutions, the consequences of deindustrialising Western European nations 

and the USA, as well as the consequences of moving the production to Asian countries. 

The author also takes up the subject of departure of European Union’s nations from 

ideas that guided the “founding fathers”. He presents the dangers of badly compre-

hended ideas of environment protection and confronts a nation-state and regional 

initiatives against the interests of big corporations. 
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