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Streszczenie
W artykule podjĊto rozwaĪania na temat wspóáczesnej polityki gospodarczej
w warunkach globalizacji, ukazując wszechstronnoĞü tej ostatniej. Przedstawiono etapy
procesów prywatyzacji przeprowadzanych zgodnie z zaleceniami Ğwiatowych instytucji
finansowych, konsekwencje deindustrializacji zachodnich krajów europejskich i USA,
jak równieĪ konsekwencje przenoszenia produkcji do krajów azjatyckich. Autor
podejmuje takĪe temat odejĞcia narodów Unii Europejskiej od idei, które przyĞwiecaáy
„ojcom zaáoĪycielom”, przedstawiono niebezpieczeĔstwa Ĩle pojĊtej idei ochrony
Ğrodowiska oraz konfrontowano paĔstwa narodowe i regionalne inicjatyw z interesami
wielkich korporacji.
Sáowa kluczowe: globalizacja, wpáyw makroekonomiczny, polityka

Wprowadzenie
Polityka gospodarcza moĪe byü okreĞlona jako narzĊdzie „(…) urzeczywistniania Ğrodków realizacji spoáecznego celu gospodarowania; jest to wyznaczanie i osiąganie celów, ĞcieĪek i sposobów ich realizacji”1. Polega ona na
1

A. Chmielak, W poszukiwaniu kryterium polityki paĔstwa, w: Wpáyw idei zrównowaĪonego rozwoju na politykĊ paĔstwa i regionów, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy
Ekonomicznej w Biaáymstoku, Biaáystok 2009, s. 22.
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Ğwiadomym oddziaáywaniu prowadzących ją organów na zjawiska gospodarcze
za pomocą okreĞlonych narzĊdzi sáuĪących do osiągniĊcia zaáoĪonych celów2.
Ogólnymi celami polityki gospodarczej są: zapewnienie suwerennoĞci paĔstwa,
praw czáowieka, postĊpu spoáeczno-gospodarczego i sprawiedliwoĞci. Tradycyjnie przyjmuje siĊ zaáoĪenie, Īe polityka gospodarcza prowadząca do otwartoĞci gospodarczej stanowi motor napĊdowy innowacji i wzrostu produktywnoĞci, a to z kolei przekáada siĊ na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost dobrobytu. Obecnie jednak znaczna liczba ludzi postrzega globalizacjĊ, liberalizacjĊ
i dąĪenie do wiĊkszej konkurencyjnoĞci zarówno jako zagroĪenie dla dobrobytu, jak i czynnik uáatwiający jego osiągniĊcie. Reagowanie poszczególnych
paĔstw na wyzwania związane z globalizacją, a takĪe szybkie podąĪanie w kierunku poindustrialnej gospodarki opartej na wiedzy i usáugach przyczyniáo siĊ
do wystąpienia zjawiska uboĪenia czĊĞci spoáeczeĔstwa.
Celem artykuáu jest ukazanie wpáywu, jaki wywierają realizacja idei globalizmu oraz globalizacja i towarzyszące jej procesy na obecną politykĊ gospodarczą poszczególnych paĔstw poddanych dyktatowi organizacji miĊdzynarodowych i wielkich korporacji transgranicznych. Globalizacja przynosi niektórym krajom róĪnorodne korzyĞci, ale ma takĪe swoje cienie. Z powodu duĪej
liczby problemów, wiąĪących siĊ z realizacją idei globalizmu i procesami postĊpującej globalizacji Ğwiata, w artykule skupiono siĊ jedynie na niektórych
z nich. OsiągniĊcie postawionego w artykule celu umoĪliwia przedstawienie
wspóáczeĞnie przeprowadzanych wedáug zaleceĔ Ğwiatowych instytucji finansowych etapów procesów prywatyzacyjnych, omówieniu konsekwencji deindustrializacji paĔstw Europy Zachodniej oraz USA i konsekwencji przeniesienia
produkcji do krajów Azji. W artykule podjĊto takĪe wątek odejĞcia paĔstw Unii
Europejskiej od zaáoĪeĔ, które przyĞwiecaáy „ojcom zaáoĪycielom”, zagroĪeĔ
páynących z niewáaĞciwie interpretowanej idei zrównowaĪonego rozwoju, przeciwstawiania paĔstwa narodowego i regionalnej inicjatywy interesom wielkich
korporacji oraz funkcjonowania rynku pracy w warunkach globalizacji.
Za Hilaire Bellokiem, krytycznie nastawionym zarówno do idei kapitalistycznych, jak i socjalistycznych moĪna stwierdziü, Īe leseferyzm, z dogmatem
wolnego obrotu kapitaáu, byá toksyczny dla kapitaáu oraz pracy3. Zastąpiony

2
3

Zob. J. Kaja, Polityka gospodarcza. WstĊp do teorii, SGH, Warszawa 2007, s. 9–11.

Por. H. Belloc, The Cruise of the Nona, http://www.unz.org/Pub/Bookman-1925aug00694 (dostĊp 12.05.2012).
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zostaá najpierw przez dominującą od II wojny Ğwiatowej do lat 70. XX w. teoriĊ
makroekonomiczną zwaną keynesizmem, której twórca twierdziá, Īe paĔstwo
musi wspieraü rynek przez równowaĪenie strukturalnego (dla kapitalizmu) braku zagregowanego popytu4. NastĊpnie pojawiá siĊ merkantylizm, który zakáadaá
redukcjĊ deficytu budĪetowego, deregulacjĊ i prywatyzacjĊ, ograniczenie wydatków publicznych, wycofanie siĊ paĔstwa z polityki socjalnej, liberalizacjĊ
rynków handlowych i walutowych, áączący prywatny przywilej i paĔstwową
wáadzĊ i który staá siĊ przyczyną obecnych kryzysów.

Internacjonalizm, kosmopolityzm, globalizm
Koncepcje, idee, nowe prądy w spojrzeniach na ekonomiĊ miaáy w teorii
przyczyniaü siĊ do spoáecznego rozwoju oraz zapewniü spoáeczeĔstwu wiĊksze
poczucie swobody, staü siĊ Ĩródáem zwiĊkszenia dobrobytu. Jedną z takich idei
byá internacjonalizm, propagujący wymieszanie siĊ narodów i stworzenie jednego organizmu. Idea ta przyĞwiecaáa bolszewikom, a zawarta w niej „walka
o pokój”5 miaáa sáuĪyü podbiciu innych krajów. Gáoszona przez wáadzĊ w krajach „komunistycznych”, a „wtáaczana do gáów” przez media propaganda nie
podlegaáa dyskusji, bĊdąc „jedynie sáuszną”, w którą naleĪaáo wierzyü jak w dogmat. Podobny wydĨwiĊk poglądów do tych, gáoszonych przez internacjonalistów, znaleĨü moĪna w postawie kosmopolitów, reprezentujących ideologiĊ polityczną podkreĞlającą wspólnotĊ ze wszystkimi narodami, a mających bierny
i czĊsto pogardliwy stosunek do wáasnego narodu6.
Globalizm zakáada zanik narodów i paĔstw oraz formuáuje celowoĞü tworzenia nowej, jednej wielkiej spoáecznoĞci ludzkiej o zakresie globalnym i nadawania jej nowej toĪsamoĞci7. „Globalizm wyrasta z myĞlenia utopijnego, do
którego istoty naleĪy chĊü uczynienia Ğwiata i ludzkoĞci szczĊĞliwymi. Droga
4

Popyt zagregowany (popyt globalny) jest to suma popytów na danym obszarze. Funkcja
ta, podobnie jak funkcja popytu, pokazuje skáonnoĞü do zakupu w zaleĪnoĞci od wielkoĞci dochodu grup konsumenckich. Obliczanie popytu zagregowanego jest jedną z metod obliczania produktu krajowego.
5

Sáownik jĊzyka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988, s. 801, hasáo: Internacjonalizm.
6
7

Ibidem, s. 1022, hasáo: Kosmopolizm.

Zob. P. JaroszyĔski, Globalizm a reforma edukacji w Polsce, „Czáowiek w Kulturze”
1999, nr 12, s. 105–106.
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do tego biegnie poprzez ulepszanie stosunków spoáecznych, poprzez rozwój
ekonomiczny, rozwój naukowy i techniczny oraz poprzez doskonalenie wspóápracy miĊdzynarodowej, która doprowadziü ma do powstania jednego rządu,
paneuropejskiego, a nawet Ğwiatowego”8.
Idea panowania nad Ğwiatem nie jest nowa – wiele cywilizacji historycznych roĞciáo sobie do tego prawo, wykorzystując w tym celu swój imperializm
lub specjalne uprawnienia religijne, rzekomo nadane przez boga. Obecnie roszczenia te mają charakter ideologiczny. Idee powoáania jednego rządu dla caáego
Ğwiata przedstawiá juĪ w 1313 roku Dante Alighieri w dziele „De monarchia”9,
a w nowoĪytnych utopiach np. F. Bacon w „Nowej Atlantydzie”10. WspóáczeĞnie globalizm nie jest związany z jedną nacją czy z jednym paĔstwem – jest
ponadnarodowy i ponadpaĔstwowy, a znajduje oparcie w instytucjach o wymiarze ogólnoĞwiatowym, jak na przykáad ONZ i dziaáający w jej ramach MiĊdzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW (ang. International Monetary Fund, IMF).
PowyĪsze idee opieraáy siĊ na interpretacji procesu historycznego, który
wskazywaá, Īe aby doszáo do stworzenia jakiejĞ organizacji, trzeba przejĞü kilka
etapów, takich jak: powstanie rodziny, áączenie rodzin w plemiona, áączenie
plemion w paĔstwa narodowe, z których powstają związki, unie, stany áączące
narody. Obecnie tworzone struktury instytucjonalne z punktu widzenia globalnych potrzeb stają siĊ początkiem tworzenia jednego rządu Ğwiatowego. MoĪna
siĊ zastanawiaü, czy interpretacja ta jest wáaĞciwa, gdy nadal powstają nowe
paĔstwa narodowe (do ONZ w momencie powstania naleĪaáo 51 paĔstw,
159 w 1990 r., a obecnie 193 paĔstwa).

Cienie globalizacji
Pod pojĊciem globalizacji gospodarki Ğwiatowej rozumie siĊ proces tworzenia siĊ jednolitego rynku towarów, usáug i czynników produkcji, a wiĊc kapitaáu, siáy roboczej, technologii i bogactw naturalnych, obejmującego wszystkie

8

Ibidem, s. 106.

9

K. Morawski, WstĊp, w: D. Alighieri, Boska Komedia, Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, Wrocáaw 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
ograniczeĔ w handlu, takich jak cáo, monopole paĔstwowe – naáoĪonych na
strategiczne dziaáy przemysáu i usáug. Dziaáania skierowane ku globalnej ekonomii zinstytucjonalizowaáy siĊ w 1948 roku, kiedy USA i Europa Zachodnia
podpisaáy ukáad GATT (Ukáad Ogólny w sprawie Ceá i Handlu), w ramach którego przystąpiono do stopniowej redukcji ceá. W roku 1994 powstaáa nowa organizacja – WTO (Organizacja Handlu ĝwiatowego), której pole dziaáania ma
wymiar Ğwiatowy. Jedną z cech globalizacji jest wzrost zaleĪnoĞci i wspóázaleĪnoĞci ekonomicznej12. Z punktu widzenia ekonomicznego globalizacja
przyczynia siĊ do zwiĊkszenia konsumpcji i jej jakoĞci oraz wzrostu efektywnoĞci gospodarowania13.
Zapoczątkowany w latach 70. XX wieku euroatlantycki model globalizacji
ĞwiĊciá najwiĊksze triumfy w koĔcu lat 80. i na początku 90. ubiegáego stulecia.
Byáo to związane z upadkiem komunizmu, gdy wydawaáo siĊ, Īe zwyciĊstwo
liberalnej demokracji jest najlepszym rozwiązaniem dla organizacji politycznej
spoáeczeĔstw. W latach 70. nastąpiáa deregulacja systemu finansowego i umiĊdzynarodowienie przepáywów kapitaáu. Przyznanie M. Friedmanowi Nagrody
Nobla w dziedzinie makroekonomii w 1976 roku staáo siĊ początkiem stosowania w gospodarce reguá neoliberalnych14. ZauwaĪalne staáo siĊ odejĞcie od keynesizmu i przejĞcie do monetaryzmu. Wolny przepáyw kapitaáu w takich paĔstwach, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, przyczyniá siĊ do deindustrializacji – produkcja przemysáowa ze wzglĊdu na to, Īe kreowaáa coraz mniejszą
wartoĞü, zostaáa przeniesiona do krajów o niĪszych kosztach produkcji, takich
jak Chiny, a gáównym Ĩródáem akumulacji w krajach wysokorozwiniĊtych staáy
siĊ usáugi finansowe i przemysáy oparte na wykorzystaniu wiedzy. JednoczeĞnie
fundamentalizm rynkowy staá siĊ dominującą ideologią.

11
Por. P. BoĪyk, J. Misala, M. Puáawski, MiĊdzynarodowe 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 Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 22.
14

B. Winiarski, F. Winiarska, Druga poáowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym Ğwiecie, 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
zaczĊáy szybko rosnąü, co przyczyniáo siĊ do tego, Īe wiele krajów miaáo trudnoĞci ze spáatą dáugów. W takiej sytuacji MFW oferowaá tym krajom fundusze
rezerwowe, ale za cenĊ speánienia restrykcyjnych warunków: otwarcia rynku na
import, redukcji ĞwiadczeĔ socjalnych oraz prywatyzacji paĔstwowych przedsiĊbiorstw i banków15. Dzisiaj Stany Zjednoczone przeksztaáciáy siĊ z najwiĊkszego Ğwiatowego wierzyciela, w najwiĊkszego dáuĪnika, mają deficyt handlowy i znaczne zadáuĪenie wewnĊtrzne.
NajwiĊksze kontrowersje wynikają z podziaáu korzyĞci z globalizacji, na
który wpáyw mają takie czynniki, jak:
– korporacje transnarodowe16, na które przypada okoáo 40% handlu
Ğwiatowego,
– szybki wzrost kapitaáu finansowego, zwáaszcza spekulacyjnego17,
– prywatyzacja majątku produkcyjnego oznaczająca przejmowanie przedsiĊbiorstw produkcyjnych i handlowych, a takĪe banków i instytucji
ubezpieczeniowych przez kapitaá zagraniczny naleĪący gáównie do
korporacji transnarodowych,
– deregulacja sprowadzająca siĊ do wycofania siĊ paĔstwa z oddziaáywania na gospodarkĊ, w tym takĪe na ochronĊ przedsiĊbiorstw krajowych przed konkurencją zagraniczną ze strony podmiotów silniejszych
i przyczyniająca siĊ do bankructwa przedsiĊbiorstw w krajach sáabiej
rozwiniĊtych.
PowyĪsze czynniki powodują podziaá gospodarki Ğwiatowej na centrum
i peryferia.
MiĊdzynarodowe organizacje, takie jak na przykáad MiĊdzynarodowy
Fundusz Walutowy, wymuszają na wszystkich krajach rozwijających siĊ przyjĊcie czĊsto niewáaĞciwego neoliberalnego modelu gospodarczego, a traktaty,
takie jak NAFTA, pozbawiają biedne kraje wpáywu na ksztaátowanie swojego

15

N. Klein, No logo, ĝwiat Literacki, Warszawa 2004, s. 312–313.

16

T.G. Grosse, Dylematy paĔstwa w obliczu globalizacji, „Wokóá wspóáczesnoĞci” nr 2 (4),
wyd. KBIIIE OCTPE, Warszawa 2002, s. 174.
17
Por. N. Chomsky, Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm i áad globalny, Wydawnictwo DolnoĞląskie, Wrocáaw 2000, s. 18.
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rozwoju i przeksztaácają je w nisko opáacane miejsca montaĪowe dla korporacji
z krajów bogatych18.
Liberalizacja rynków finansowych na caáym Ğwiecie przyczynia siĊ do
wzbogacenia miĊdzynarodowych spekulantów, ograniczając zarazem moĪliwoĞci rządów (zarówno w krajach rozwiniĊtych, jak i krajach rozwijających siĊ)
wspierania dáugoterminowych interesów ich producentów i konsumentów19.
Prowadzi to do tego, Īe bogaci nadal pozostają bogatymi, a biedni są nadal
biednymi. Subsydia udzielane przed sukcesją po zjednoczeniu zazwyczaj siĊ
koĔczą, a bogaci zaczynają eksploatacjĊ. Zachodzi tutaj ciekawa korelacja, Īe
bardziej bogaci chcą utrzymaü biedniejszą prowincjĊ w swoich granicach,
a biedniejsza prowincja coraz bardziej pragnie niezaleĪnoĞci.
Przykáadem gospodarki peryferyjnej jest Polska, w której brak rodzimego
kapitaáu prywatnego, wynikający z narzuconej po II Wojnie ĝwiatowej idei
sprawiedliwoĞci ludowej, i záe, trwające kilka dziesiĊcioleci zarządzanie gospodarką doprowadziáy do traktowania naszego kraju jako rynku zbytu dla gotowych wyrobów wytwarzanych wedáug technologii kreowanych przez centrum
oraz rezerwuaru taniej siá roboczej. Najpierw w epoce Gierka przeprowadzono
reformy mające unowoczeĞniü gospodarkĊ. Banki zachodnie udzieliáy kredytów
i udostĊpniáy technologie, które stymulowaáy konsumpcjĊ, zwiĊkszając jednoczeĞnie import i zadáuĪenie zagraniczne, przez co zaostrzyáy kryzys systemu.
NastĊpnie patologicznie przeprowadzona, radykalna transformacja systemu
gospodarki planowej na wolnorynkową, wzorowana na niesprawdzonym modelu boliwijskim, zaproponowana przez G. Sorosa w maju 1988 r. generaáowi
W. Jaruzelskiemu i premierowi M. Rakowskiemu, przyczyniáa siĊ do tego, Īe
„najcenniejsze segmenty rynku, najbardziej opáacalne i charakteryzujące siĊ
najwiĊkszą dynamiką popytu, a tym samym najbardziej dynamizujące caáą GospodarkĊ, zostaáy caákowicie opanowane przez firmy zagraniczne, a krajowe
przemysáy przestaáy w tych dziedzinach istnieü”20.
Laureat ekonomicznej Nagrody Nobla z 2001 roku, autor sáynnej pracy
„Globalization and Its Discontent” J. Stiglitz, stwierdza: „Rynkowy fundamen18
M. Lind, Czas najwyĪszy na Trzeciego Czáowieka, „Ekonomia Polityczna”, 2.03.2012,
http://ekonomiapolityczna.salon24.pl/ (dostĊp 20.05.2012).
19
20

Zob. ibidem, przypis 10.

W. KieĪun, 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.
(dostĊp 21.05.2012).

118

PROBLEMY WSPÓàCZESNEJ EKONOMII

talizm zakáada, Īe rynek moĪe rozwiązaü wszelkie problemy, a to báąd. Neoliberalna globalizacja i brak bezpieczeĔstwa socjalnego prowadzą do wzrostu
przemocy w Ğwiecie”21. Stiglitz stwierdziá równieĪ, Īe MFW, Bank ĝwiatowy
i ĝwiatowa Organizacja Handlu to jedynie trzy róĪne szyldy tej samej instytucji,
którą poddaá krytyce, opisując nastĊpująco standardową metodĊ dziaáania MFW:
„Lekarstwo nr 1 dla pogrąĪonego w chaosie kraju: to prywatyzacja. W wypadku
kryzysu wyprzedaĪ aktywów dokonuje siĊ oczywiĞcie za bezcen.
Lekarstwo nr 2: to peána swoboda w przepáywie kapitaáu. RównieĪ w teorii
brzmi to rozsądnie. Pieniądze mogą spokojnie przepáywaü i odpáywaü. Faktycznie chodzi o to, aby paĔstwo, które znajduje siĊ w kryzysie, byáo podatne na
ataki spekulacyjne. Na miejscu odpáywającego kapitaáu spekulacyjnego pojawia
siĊ MFW i oferuje pomoc. No, ale oczywiĞcie nie za darmo. PaĔstwo zgadzające siĊ przyjąü pomoc musi zobowiązaü siĊ do podniesienia stóp procentowych
do absurdalnych wysokoĞci. W ten sposób niszczy siĊ rodzimy przemysá (brak
dostĊpu do kredytu) i wysysa siĊ zgromadzony przez spoáeczeĔstwo majątek.
Lekarstwo nr 3: uwolnienie wszystkich cen subsydiowanych dotąd przez paĔstwo (np. woda, energia). To z kolei prowadzi do wybuchu spoáecznych protestów, ucieczki kapitaáu i potanienia wszystkich Ğrodków trwaáych (nikt nie ma
gotówki w kraju). A te z kolei mogą odkupiü (tanio!) miĊdzynarodowe grupy
finansowe mające doskonaáą wiedzĊ na temat Ĩródeá kryzysu.
Lekarstwo nr 4: to wolny handel. Znów brzmi to áadnie. Faktycznie chodzi
o zobowiązanie kraju otrzymującego pomoc do otwarcia swoich rynków. No bo
przecieĪ nie o to, aby taki kraj, dajmy z Afryki, eksportowaá produkty rolne do
Unii Europejskiej czy USA”22.
MoĪna zatem stwierdziü, Īe „liberalnym nazywamy paĔstwo, w którym rola
siáy jest zredukowana, a roĞnie rola oszustwa i ustĊpstw”23.
Gdy J. Stiglitz publicznie skrytykowaá Bank ĝwiatowy i MFW za sposób
ich dziaáania, zostaá zmuszony do rezygnacji ze stanowiska gáównego ekonomisty Banku ĝwiatowego.
O prawdziwej roli prywatyzacji, traktowanej jako lek na choroby gospodarki, wypowiada siĊ amerykaĔski teoretyk polityki i politolog Benjamin
R. Barber: „Prywatyzacja spycha sektor publiczny do defensywy zarówno we21

Báyszcząca gwiazda Stigliza, „Gazeta Wyborcza” nr 18, 22.01.2004, s. 10.

22

J. PiĔski, MFW i Bank ĝwiatowy, czyli rzecz o grabieĪy, http://janpinski.nowyekran.
pl/post/48132,mfw-i-bank-swiatowy-czyli-rzecz-o-grabiezy (dostĊp 21.05.2012).
23

I. Wallerstein, Koniec Ğwiata jaki znamy, Scholar, Warszawa 2004, s. 95.
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wnątrz paĔstw, jak i w etosie regulującym stosunki miĊdzy paĔstwami. (...)
Rząd paĔstwa staje siĊ narzĊdziem sektora prywatnego, nie zaĞ demokratycznym przedstawicielstwem sektora publicznego. Zostaje przeksztaácony w uĪyteczny instrument globalnych firm, banków i rynków w takich organizacjach
miĊdzynarodowych, jak ĝwiatowa Organizacja Handlu i MiĊdzynarodowy
Fundusz Walutowy”24.
Kreacja pieniądza, niereprezentującego produkcji ani teĪ wczeĞniejszych
oszczĊdnoĞci, stanowi podstawĊ do roszczeĔ w towarze realnie wyprodukowanym. Wygląda to nastĊpująco: zadáuĪonemu rządowi banki poĪyczają utworzone wczeĞniej pieniądze na okreĞlony procent, domagając siĊ zapáaty stanowiącej
ekwiwalent rzeczywistych dóbr i usáug. Dlatego rząd nakáada podatki na realne
dobra i usáugi, by zwróciü pieniądze kredytodawcom.
Ostatnie dziesiĊciolecie XX wieku przyniosáo wiele zmian. W dziedzinie
globalnej technologii nastąpiá gwaátowny rozwój technik komputerowych i sieci
teleinformacyjnych. Nowe techniki komunikacyjne staáy siĊ przyczyną i jednoczeĞnie czynnikiem wzrostu gospodarczego. Jednak nowe technologie wywodzą siĊ z zaledwie kilku centrów innowacyjnych akumulujących najwiĊksze
zyski25. Jak juĪ wspomniano, kapitaá nie uznaje granic, ale polityka odbywa siĊ
w ramach paĔstw narodowych – konkurencja z paĔstw rozwijających siĊ staáa
siĊ przyczyną oczekiwaĔ ze strony obywateli paĔstw rozwiniĊtych przede
wszystkim w zakresie ochrony swoich interesów i miejsc pracy. W dziedzinie
kultury moĪna zauwaĪyü postĊpującą, lansowaną globalnie homogenizacjĊ,
chociaĪ nadal wystĊpują lokalne ruchy kontrkulturowe. Brak skutecznej kontroli nad przepáywami finansowymi, kryzys surowcowy, ĪywnoĞciowy, demograficzny, ekologiczny stają siĊ przyczyną rozwarstwienia dochodowego, kurczenia siĊ klasy Ğredniej i postĊpującej pauperyzacji zatrudnionych nawet w „nowoczesnych” dziaáach gospodarki26.
Tylko ten kraj, który tworzy nowe rzeczy, moĪe oczekiwaü wzrostu i dobrobytu, inaczej stanie siĊ krajem zaleĪnym od innych. Najlepiej rozwijają siĊ
kraje, które potrafiáy siĊ przeciwstawiü naciskom MFW (Malezja, Chiny, Indie),
24

B.R. Barber, Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, táum. H. Jankowska,
MUZA, Warszawa 2005, s. 182.
25

Zob. R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, táum. T. KrzyĪanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 83–84.
26

Zob. J. Szacki, Teorie modernizacji i systemu Ğwiatowego, w: Wspóáczesne teorie socjologiczne, red. A. JasiĔska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziólkowski, Scholar, Warszawa
2006, s. 138–145.
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a te, które postĊpowaáy zgodnie z otrzymywanymi poleceniami, stanĊáy w obliczu katastrofy gospodarczej (Indonezja, Tajlandia, Argentyna i inne). PoniĪej
przedstawiono skutki ekonomiczne kryzysu azjatyckiego, a takĪe wpáyw obecnych azjatyckich potĊg gospodarczych na wspóáczesną Ğwiatową gospodarkĊ.
Przykáadem wáaĞciwego rozumienia spraw gospodarczych byáy w latach
80. XX w. paĔstwa Azji Poáudniowo-Wschodniej: Indie, Korea Poáudniowa,
Malezja, Tajlandia, które osiągnĊáy wysokie stopy oszczĊdnoĞci, dobrze inwestowaáy, rozwijaáy siĊ pod osáoną wysokich ceá antyimportowych, przy wspóápracy rządów swoich paĔstw. Liberalizacja rynków kapitaáowych doprowadziáa
do wybuchu tak zwanego kryzysu azjatyckiego: wzrosáo bezrobocie, spadáo
PKB i upadáy banki27. Katalizatorem azjatyckiego kryzysu finansowego rozpoczĊtego w czerwcu 1997 roku byáa decyzja rządu Tajlandii o upáynnieniu kursu
bahta, który byá wczeĞniej powiązany z dolarem amerykaĔskim. Decyzja ta
spowodowana byáa niemoĪliwoĞcią dáuĪszej obrony waluty przed atakami spekulantów. Gwaátowny spadek kursu bahta, a tym samym zwiĊkszenie kosztów
obsáugi dáugu zagranicznego, doprowadziáy kraj na skraj bankructwa. Kryzys
szybko rozprzestrzeniá siĊ na inne kraje regionu. Najbardziej, oprócz Tajlandii,
ucierpiaáy: Filipiny, Indonezja, Singapur, Korea Poáudniowa. Skutki kryzysu
dla wybranych paĔstw z regionu ukazane zostaáy w tabeli 1. Malezja nie przyjĊáa dyktatu MFW, zabezpieczyáa swoją walutĊ przed spekulacjami i uniknĊáa
kryzysu28.
Tabela 1. Skutki ekonomiczne kryzysu azjatyckiego w 1998 roku
Kraj

Spadek kursu
walutowego w %

Wzrost bezrobocia
w%

Spadek páacy realnej
w%

32,1
28,3
24,2

161,5
41,7
277,8

9,3
1,1
7,4

Korea Pád.
Malezja
Tajlandia

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: A. Budnikowski, MiĊdzynarodowe stosunki
gospodarcze, PWE, Warszawa 2006, s. 429.

W XXI wieku we wspomnianych krajach sytuacja ulegáa zdecydowanej
zmianie, co zobrazowano na rysunku 1. Wzrost dochodu narodowego w 2010
roku w stosunku do 2000 roku wyniósá w Korei Pád. – 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 wedáug PPP
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: The Word Bank, http://www.worldbank.org/oraz Baza
Statystyki MiĊdzynarodowej,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
(dostĊp 30.07.2012).

WspóáczeĞnie naleĪaáoby siĊ zastanowiü, jaki wpáyw na globalny rynek
bĊdą miaáy wzrastające azjatyckie potĊgi gospodarcze: Chiny i Indie. Czego
zaĪądają dla siebie, gdy zostaną liderami rynku, jaki model globalizacyjny zaproponują i czy zmiany te bĊdą do zaakceptowania dla obecnie sprawujących
wáadzĊ? Dochód narodowy brutto na mieszkaĔca w Chinach wynosiá 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. WielkoĞü produktu krajowego brutto w wybranych latach dla tych trzech krajów przedstawiono w tabeli 2.
Z tabeli 2 wynika, Īe udziaá Stanów Zjednoczonych w PKB Ğwiatowym
z roku na rok maleje, a udziaá Indii i Chin roĞnie. JeĪeli to tempo zmian udziaáów utrzyma dotychczasowy trend i dynamikĊ, to za okoáo 10 lat udziaá
PKB Chin w PKB ogólnoĞwiatowym bĊdzie wiĊksze od PKB dotychczasowego
lidera. MoĪe siĊ to przyczyniü do narzucenia azjatyckiego modelu globalizacji
i mieü znaczny wpáyw na politykĊ gospodarczą, zarówno pod wzglĊdem politycznym (np. nowy model demokracji), ekonomicznym (zmiana udziaáu w miĊdzynarodowym podziale pracy i dobrobycie), spoáecznym (związanym z rynkiem pracy), a takĪe pod wzglĊdem ochrony Ğrodowiska i militarnym.
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Tabela 2. Produkt Krajowy Brutto w mld USD
2000

Udziaá
w Ğwiatowym PKB
(w %)

2005

Udziaá
w Ğwiatowym 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
Udziaá
w Ğwiatowym PKB
(w %)

12 564,3

27,51
Udziaá
w Ğwiatowym PKB
(w %)

Kraj

Kraj

2010

2011

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
ħródáo: jak pod rys. 1.

WspóáczeĞnie kapitalizm utrzymuje czáowieka w stanie zaleĪnoĞci: nieustannego niedosytu popytu na dobra, a jeĞli popyt zanika, stymuluje go sztucznie. Do rozprzestrzenienia produkcji przyczyniáy siĊ w wiĊkszoĞci wielkie korporacje, mają one nadziejĊ, Īe bĊdą sprawowaü dalej kontrolĊ nad tanią produkcją przeniesioną w wiĊkszoĞci do paĔstw azjatyckich, poniewaĪ pozostawiáy
sobie prawną ochronĊ patentów29. Wystarczy produkowaü te same produkty
z inną metką, a tą samą jakoĞcią, sprzedawaü trzy razy taniej, a i tak zarabiaü
wiĊcej. Obecnie sprzedawane towary nie sáuĪą juĪ zaspakajaniu podstawowych
potrzeb Īyciowych. Za pomocą globalnej reklamy propaguje siĊ okreĞlony styl
Īycia, w którym znak firmowy jest waĪniejszy od samego produktu. Dzisiejsi
producenci z paĔstw azjatyckich mają potĊĪne atuty: tanią siáĊ roboczą, nieduĪe
wymagania socjalne, ogromne zasoby rąk do pracy, etos związany z dominacją
interesu zbiorowoĞci nad interesem indywidualnym oraz coraz bardziej wykwalifikowaną kadrĊ menadĪerską.
Daje siĊ zauwaĪyü, Īe globalizacja niszczy wiĊĨ spoáeczną, sprowadzając
stosunki miĊdzy ludĨmi do zagadnieĔ transakcyjnych. Pod hasáami wolnej kon29
Np. SOPA – Stop Online Piracy Act (kontrowersyjny projekt ustawy w Stanach Zjednoczonych, który pozwalaáby Departamentowi SprawiedliwoĞci Stanów Zjednoczonych i wáaĞcicielom praw autorskich na uzyskiwanie nakazów sądowych przeciwko wáaĞcicielom stron internetowych i innym podmiotom oskarĪonym o áamanie lub pozwalanie na áamanie praw autorskich),
ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement (umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu
towarami podrabianymi).
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kurencji, prywatnej wáasnoĞci i indywidualnej wolnoĞci powstaáa nowa „prawdziwa ideologia”. Powstanie wielkich korporacji daje maáym i Ğrednim przedsiĊbiorstwom alternatywĊ – dostosuj siĊ albo giĔ. W globalnym kapitalizmie
niewidzialna rĊka rynku zostaáa zastąpiona rĊką monopoli, która niszczy wolną
konkurencjĊ. Kapitalizm globalny redukuje miejsca pracy, przyczyniając siĊ do
postĊpującej pauperyzacji spoáeczeĔstwa. Jego gáówne cele to: wyeliminowanie
z rynku konkurencji maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw, opanowanie mediów,
opanowanie wáadz politycznych i instytucji wyznaniowych, tworzenie fikcyjnych organizacji „antyglobalistycznych” lub korumpowanie istniejących, uzyskanie wpáywu na organizacje miĊdzynarodowe jako Ĩródáa nacisku, ksztaátowanie wirtualnej, korporacyjnej kultury, zastĊpującej kulturĊ tradycyjną i eliminującą krytycyzm wobec korporacji, które robią wszystko, aby staü siĊ „niewidzialnymi”30.

Polityka gospodarcza w zjednoczonej Europie
Idee zjednoczenia Europy zauwaĪalne są od czasów upadku cesarstwa
rzymskiego. Cesarz Karol Wielki stworzyá imperium o obszarze miliona km2.
Kilka stuleci póĨniej cesarz Napoleon I, krocząc drogą podbojów, zjednoczyá
pod dominacją Francji wiĊkszoĞü zachodniej i Ğrodkowej Europy. Rewolucja
bolszewicka po obaleniu demokratycznego rządu w Rosji miaáa siĊ takĪe rozszerzyü na caáą EuropĊ. Podczas II wojny Ğwiatowej nowy europejski áad chciaáy wprowadziü Niemcy. PowyĪsze plany z dzisiejszego demokratycznego punktu widzenia byáy planami nie zjednoczenia, ale podboju poniewaĪ nie liczyáy siĊ
z wolą i pragnieniami narodów.
WĞród myĞlicieli i uczonych wizje zjednoczonej Europy przedstawiaá
miĊdzy innymi opat Ch. de Saint-Pierre, który w 1713 roku zaproponowaá
utworzenie europejskiej ligi 18 suwerennych paĔstw, ze wspólnym skarbcem,
unią gospodarczą i bez granic31. Polski uczony W. JarzĊbowski w „Traktacie
o wiecznym przymierzu miĊdzy narodami cywilizowanymi” (1831) stworzyá

30
J.M. SzymaĔski, Kryzys globalny. Szanse dla nowej polityki. Cz. I. Schyáek cywilizacji
globalnego kapitalizmu, Jan Maria SzymaĔski, àódĨ 2006, s. 20.
31
Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Utrecht, A. Schouten, 1713,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k105087z (dostĊp 2.07.2012).
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pierwszą konstytucjĊ Europy32. Utworzenie federacji paĔstw europejskich jako
demokratycznych republik zaproponowaá takĪe G. Mazzini (1843). Austriak
R. von Coudenhove-Kalergi stworzyá ruch paneuropejski (1923), a francuski
premier A. Briand zaproponowaá utworzenie federacji narodów europejskich33.
Po powstaniu Unii Europejskiej na mocy Traktatu z Maastricht w listopadzie 1993 roku przyjĊto w 2000 roku program rozwoju w zakresie gospodarki –
StrategiĊ LizboĔską, której gáównym celem byáo stworzenie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki Ğwiata, opartej na wiedzy, zdolnej do zrównowaĪonego rozwoju oraz zapewniającej wiĊkszą spójnoĞü spoáeczną. Strategia
ta odnosiáa siĊ do dziaáaĔ podejmowanych na trzech wzajemnie powiązanych
páaszczyznach: gospodarczej, spoáecznej, ochrony Ğrodowiska. Dochodzenie do
modelu gospodarki opartej na wiedzy miaáo zostaü zrealizowane dziĊki zmodernizowaniu europejskiego modelu spoáecznego, opracowaniu ram dla wáaĞciwej, nastawionej na stabilnoĞü polityki makroekonomicznej oraz zapewnieniu zrównowaĪonego rozwoju34.
Idea rozwoju zrównowaĪonego, oznaczająca zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez uszczerbku dla moĪliwoĞci zaspokajania potrzeb przyszáych
pokoleĔ, jest nadrzĊdnym celem Unii Europejskiej, przyĞwiecającym caáej polityce Unii i wszystkim jej dziaáaniom. Dotyczy ona zachowania zdolnoĞci Ziemi
do utrzymywania Īycia w caáej jego róĪnorodnoĞci i opiera siĊ na zasadach:
demokracji, równoĞci páci, solidarnoĞci, praworządnoĞci i poszanowania podstawowych praw, w tym prawa do wolnoĞci oraz do równych szans. Ma zapewniü obecnym i przyszáym pokoleniom staáy wzrost jakoĞci Īycia i dobrobytu.
àączy siĊ z propagowaniem dynamicznej gospodarki przy peánym zatrudnieniu
obywateli i wysokim poziomie ich wyksztaácenia, ochrony zdrowia, spójnoĞci
spoáecznej i terytorialnej oraz ochrony Ğrodowiska w Ğwiecie, w którym panuje
pokój, bezpieczeĔstwo i poszanowanie róĪnorodnoĞci kulturowej35.
32
W. JarzĊbowski, Wolne chwile Īoánierza polskiego, czyli myĞli o wiecznym przymierzu
miĊdzy 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 materiaáy 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 LizboĔska na póámetku: oczekiwania
a rzeczywistoĞü, Centrum Analiz Spoáeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 55.
35
Odnowiona Strategia UE Dotycząca Trwaáego Rozwoju, przyjĊta przez RadĊ Europejską
w dniach 15–16 czerwca 2006 r.

BOGUSàAW OSTAPOWICZ
125
WSPÓàCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

Realizacja powyĪszych celów ma z zaáoĪenia, podobnie jak koncepcja
globalizmu, uczyniü Ğwiat lepszym i bardziej doskonaáym. RentownoĞü gospodarowania i maksymalizacja zysku, niestety, kojarzą siĊ z redukcją zatrudnienia,
a idea dobrobytu z ograniczeniem liczby ludnoĞci36. Globalizacja daje ludziom
zaangaĪowanym w gospodarkĊ nieograniczone moĪliwoĞci aktywnego dziaáania,
ale niszczy strefĊ polityki i demokracji oraz ogranicza suwerennoĞü paĔstwa37.
Podstawowymi warunkami dla zapewnienia jakoĞci spoáecznej wszystkim
obywatelom są miĊdzy innymi wymienione w Amsterdamskiej Deklaracji
o JakoĞci Spoáecznej Europy: bezpieczeĔstwo i ochrona przed przemocą i zagroĪeniami ekologicznymi, przyzwoite mieszkanie, ogrzewanie, ubranie i ĪywnoĞü dla wszystkich, dostĊp do usáug zdrowotnych i spoáecznych dla wszystkich, którzy ich potrzebują, praca polegająca nie tylko na odpáatnym zatrudnieniu dla wszystkich, dochód, który pozwala uczestniczyü w peáni w spoáeczeĔstwie dla wszystkich pracowników, dostĊp do systemów zabezpieczenia spoáecznego, które solidarnie zapewniają odpowiedni poziom Īycia w razie wystąpienia ryzyk socjalnych, dostĊp do edukacji i szkoleĔ dla wszystkich przez caáe
Īycie, sprawiedliwy system podatkowy, wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji. „Szacunek dla godnoĞci ludzkiej wszystkich obywateli sprawia, Īe musimy zadeklarowaü, iĪ nie zgadzamy siĊ na coraz wiĊkszą liczbĊ Īebraków, wáóczĊgów i bezdomnych w europejskich miastach. Nie akceptujemy równieĪ rosnącej liczby bezrobotnych i ubogich oraz tych, którzy mają coraz bardziej ograniczony dostĊp do sáuĪby zdrowia i usáug spoáecznych. Te i inne negatywne
wskaĨniki pokazują niezdolnoĞü Europy do zapewnienia wszystkim swoim
obywatelom jakoĞci spoáecznej. Zamiast tego pragniemy, aby spoáeczeĔstwo
Europy odnosiáo sukcesy gospodarcze, jednoczeĞnie promując sprawiedliwoĞü
spoáeczną i uczestnictwo dla wszystkich obywateli (...). JakoĞü spoáeczna zaleĪy
od zakresu, w jakim wszyscy mieszkaĔcy Europy korzystają z peánego obywatelstwa pod wzglĊdem gospodarczym, spoáecznym 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 (dostĊp 22.05.2012).
37

B. Czupryn, Antropologiczne podstawy globalizmu, „Czáowiek w Kulturze” 2002, nr 14, s. 46.
http://gilsonsociety.pl/app/download/5776783986/B.+Czupryn,+Antropologiczne+podstawy+glo
balizmu,+s.+43-53.pdf (dostĊp 22.05.2012).
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zowanej gospodarce naleĪy wspieraü konkurencyjnoĞü równoczeĞnie ze spójnoĞcią spoáeczną i realizacją peánego potencjaáu kaĪdego obywatela Europy”38.
Prezydent Czech Vaclav Klaus w swojej ksiąĪce z 2011 roku pod tytuáem
„Integracja europejska bez záudzeĔ” nakreĞliá historiĊ integracji, wskazując na
jej ewidentne pomyáki i iluzje. Obaliá teĪ mit o wielkich korzyĞciach, jakie páyną z coraz gáĊbszej integracji i zaproponowaá, by oprzeü integracjĊ o podmiotowoĞü paĔstw narodowych i powróciü do zasad rynkowych39.
Podstawowy model europejskiego zjednoczenia charakteryzowaá siĊ przyjĊciem wartoĞci, takich jak solidarnoĞü i wolnoĞü, oraz zrównowaĪoną polityką
spoáeczno-gospodarczą. Jednak obecne wdraĪane reformy, nie tylko w UE,
przeciwstawiają siĊ tym zaáoĪeniom, przyczyniając siĊ do ograniczania praw
obywateli. W mediach daje siĊ zauwaĪyü tendencja sugerowania, Īe postawa
umiáowania ojczyzny jest toĪsama z nacjonalizmem, szowinizmem i przyrównuje siĊ ją do niemieckiego hitleryzmu. W kwestii indywidualizmu „dominuje
przekonanie, Īe moralnoĞü jest prywatną sprawą kaĪdego, natomiast zachowania moralne o wymiarze spoáecznym naleĪy ustalaü wedáug tzw. procedur demokratycznych, czyli na drodze gáosowania. O prawie do Īycia nienarodzonych, eutanazji czy prawnym usankcjonowaniu maáĪeĔstw homoseksualistów
decyduje wiĊkszoĞü. MoĪna wiĊc mówiü o pewnym dyktacie wiĊkszoĞci. Tego
typu dziaáania wyraĨnie odsáaniają przekonanie, Īe nie istnieją obiektywne zasady moralne inne niĪ te, które za obiektywne zostaną uznane. Niepokój budzi
równieĪ forma egzekwowania wspomnianych standardów. Bywa i tak, Īe przyznanie ewentualnej pomocy gospodarczej wiąĪe siĊ z przyjĊciem tzw. standardów europejskich”40.

Polityka gospodarcza a zrównowaīony rozwój
NieefektywnoĞü obecnego systemu gospodarczego wiąĪe siĊ gáównie
z paĔstwowymi dotacjami i kosztami efektów zewnĊtrznych. Kiedy tylko wy38

Amsterdamska Deklaracja o JakoĞci Spoáecznej Europy z 10 czerwca 1997 r., http://www.
socialquality.nl/site/html/declaration.html (dostĊp 24.05.2012).
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Vaclav Klaus – Unia Europejska to projekt chybiony, „MyĞl Polska. Info”, http://mercurius.myslpolska.pl/2011/11/vaclav-klaus-%E2%80%93-unia-europejska-to-projekt-chybiony/, (dostĊp
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eliminujemy te dotacje, obecny model produkcji nie bĊdzie w stanie niczego
wyprodukowaü z zyskiem. Lokalna produkcja stanowiü bĊdzie naturalną odpowiedĨ na likwidacjĊ paĔstwowych dotacji, dlatego rozwój lokalny nabiera coraz
wiĊkszego znaczenia. Istota tego rozwoju związana jest zarówno z jego podmiotem, jak i jego przedmiotem. Jest nim w obu przypadkach wspólnota lokalna. SpoáecznoĞü lokalna jest podmiotem sprawczym rozwoju lokalnego, którego
przedmiotem jest lokalna wspólnota. Jedną z cech zrównowaĪonego rozwoju
jest wielopodmiotowoĞü. KaĪdy czáonek wspólnoty lokalnej ma prawo do swojego rozwoju, podobnie jak do wspóárządzenia i kreowania rozwoju wspólnoty.
Powinna ona w kreacji celów uwzglĊdniaü wszystkie polityczno-organizacyjne
ich poziomy: począwszy od celów lokalnych, przez regionalne, krajowe, unijne,
a skoĔczywszy na celach globalnych. Wszystkie lokalnie dostĊpne kapitaáy
z triady kapitaáowej: spoáecznej, Ğrodowiskowej i gospodarczej powinny byü
wykorzystywane w rozwoju lokalnym. WielopoziomowoĞü oznacza, Īe zrównowaĪony rozwój jest procesem zmierzania w kierunku áadu zintegrowanego,
wiąĪącego wspóázaleĪnie w áadzie instytucjonalno-politycznym i przestrzennym
áad spoáeczny, gospodarczy i ekologiczny w ciągáej grze sprzecznoĞci i konfliktowych interesów. Oznacza to takĪe, Īe w prowadzonej polityce gospodarczej,
opartej na koncepcji zrównowaĪonego rozwoju, konieczne jest zawsze odnoszenie siĊ do celów rozwojowych wszystkich poziomów, zarówno tych lokalnych, jak i regionalnych, krajowych, unijnych, a takĪe globalnych. Obowiązkiem jest odejĞcie od lokalcentryzmu, czyli od wąskiego rozumienia dobra
wspólnego jako dobra tylko mojej wspólnoty. WielokapitaáowoĞü natomiast
przedstawia caáoĞü dostĊpnego kapitaáu, którego czĊĞciami skáadowymi są kapitaáy gospodarczy, Ğrodowiskowy oraz spoáeczny w szerokim znaczeniu. Jest to
caáoĞü dostĊpnych czynników rozwoju41.
Rozwój zrównowaĪony powinien zatem sprzyjaü rozwojowi ogólnemu
spoáeczeĔstwa, którego jednostką jest czáowiek. Czáowiek Īyjący w wspólnocie
ma moĪliwoĞü albo trwania w niej – poniewaĪ chce do niej naleĪeü, albo
ucieczki – bo nie ma moĪliwoĞci rozwoju. Profesor A. Nowak najwiĊksze zagroĪenie dla wspólnoty widzi w biurokracji. „Wyspecjalizowana kadra (…) ma
monopol na sprawowanie wáadzy, umie wyciskaü Ğrodki z obywateli za pomocą
41
J. Olbrycht, Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym, w: Perspektywy
rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej: programowanie – zarządzanie – zmiany spoáeczno-ekonomiczne, praca zbiorowa pod red. A. Barcik,
R. Barcik, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biaáa, UstroĔ 2004.
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paĔstwa i wyciskaü kapitalistów, by oni páacili na te rozmaite projekty. Ta
urzĊdnicza kasta ma charakter ponadnarodowy. Szczególnie w Unii Europejskiej to widaü, gdzie owa kasta jest otwarcie wroga paĔstwu narodowemu
i korumpuje jego polityków, reprezentantów, pozyskuje ich jako swoich agentów wysokimi pensjami”42. KastĊ biurokratów brukselskich charakteryzują brak
odpowiedzialnoĞci, wysokie zarobki, mocno standaryzowana codzienna monotonna praca, oderwanie od kultury, w której wzrastali, wieczna tymczasowoĞü
i wreszcie brak moralnych ograniczeĔ.
Politycy i biurokraci europejscy w ramach „walki” z globalnym ociepleniem spowodowanym rzekomo wpáywem dziaáalnoĞci czáowieka, wprowadzając coraz to ostrzejsze normy emisji CO2, przyczyniają siĊ do gwaátownego
wzrostu kosztów produkcji, bezrobocia i braku konkurencyjnoĞci wobec fabryk
azjatyckich. Profesor Z. Jaworski tak wypowiedziaá siĊ o wpáywie czáowieka na
zmiany klimatu: „Moim zdaniem czáowiek na klimat wpáywa w znikomym
stopniu jeĪeli w ogóle. NajwaĪniejszym gazem cieplarnianym, o którym prasa
nie pisze na ogóá wcale, nie jest dwutlenek wĊgla, który wypuszczamy, spalając
wĊgiel, spalając ropĊ, spalając gaz, a takĪe z innych Ĩródeá ludzkich – tylko
woda, zwyczajna para wodna, ona daje okoáo 97% caáego efektu cieplarnianego. Ten efekt cieplarniany jest báogosáawieĔstwem, tak samo jak CO2 jest báogosáawieĔstwem. CO2, dwutlenek wĊgla jest gazem Īycia, my z niego powstajemy, gdyby jego nie byáo, nie byáoby Īycia na ziemi, bo on jest Ĩródáem Īycia
w roĞlinach, a potem w innych ustrojach Īywych. Natomiast gdyby nie byáo
efektu cieplarnianego powodowanego, jak mówiĊ, przez wodĊ przede wszystkim, to byĞmy mieli Ğrednią temperaturĊ na globie –18 stopni, a obecnie ona
jest +15, jak jest ciepáo na Ziemi, to jest dobrze wszystkim, jak jest zimno jest
Ĩle. Ja bym nie chciaá, by wróciáa nowa epoka lodowa, ale niestety musimy jej
oczekiwaü, bo tego nas uczy geologia. W ciągu nastĊpnych, jak mówią uczeni,
500 lat moĪe 1000 lat, a moĪe bĊdzie to nawet tylko 100 lat, nie wiadomo, kiedy moĪe nastąpiü nowa epoka lodowa, a nowa epoka lodowa jeĪeli juĪ zacznie
wystĊpowaü, to dzieje to siĊ bardzo szybko. W ciągu paru lat robi siĊ takie klik
i mamy juĪ oziĊbienie klimatu i zaczyna rosnąü lód. (...) gáówną podstawą histerii klimatycznej (...) staáy siĊ raporty IPCC uznawane w Brukseli za ksiĊgi ĞwiĊ-
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Za: A. Zechenter, J. Maciejewski, Istnieje specyficzna kasta urzĊdnicza, która ma charakter ponadnarodowy – dokoĔczenie wywiadu z profesorem Andrzejem Nowakiem, http://www.
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te”43. TakĪe Apel Heidelberski, autorstwa M. Salomona, a podpisany przez
wielu naukowców, jest oĞwiadczeniem potĊpiającym „nieracjonalną ideologiĊ,
która stoi w sprzecznoĞci z postĊpem naukowym i przemysáowym oraz utrudnia
postĊp gospodarczy i spoáeczny. (…) NajwiĊkszymi plagami, które szerzą siĊ
na Ziemi, są ignorancja i ucisk, nie zaĞ nauka, technologia i przemysá”44.
Okazuje siĊ zatem, Īe są róĪne zdania na ten sam, waĪny temat dotyczący
istoty rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Przez nieracjonalnie uprawianą politykĊ wobec zmian klimatu najwiĊkszymi przegranymi stają siĊ nie Ğrodowisko
i wielkie korporacje, ale zwykli konsumenci z paĔstw, które podjĊáy pseudowalkĊ z globalnym ociepleniem.

Rynek pracy w warunkach globalizacji
Zwolennicy globalizacji to przede wszystkim osoby związane z korporacjami ponadnarodowymi, bankami, sieciami mediów, wielkimi organizacjami
i najbogatszymi, rządzącymi obecnie grupami spoáecznymi. Natomiast inne
grupy spoáeczne wciąĪ obawiają siĊ o swoją przyszáoĞü w zglobalizowanym
Ğwiecie, poniewaĪ hasáo „wolny rynek” nie przemawia do ludzi niemających na
tym rynku nic do zaoferowania poza pracą. Zachodzący obecnie proces deindustrializacji Zachodu i industrializacji Wschodu powaĪnie naruszyá równowagĊ ekonomiczną na Ğwiecie, pozbawiając máode pokolenie szansy rozwoju.
Teraz pracuje siĊ, by Īyü, a nie Īyje, by pracowaü. Praca staáa siĊ Ğrodkiem
do Īycia, a nie jego treĞcią. Jeszcze nie tak dawno temu uwaĪano, Īe w Īyciu są
waĪniejsze rzeczy, a praca ma jedynie umoĪliwiaü ich osiąganie i realizacjĊ.
SondaĪ Instytutu Badawczego Randstat pt. „Monitor Rynku” w badaniu
przeprowadzonym od 20 kwietnia do 7 maja 2012 roku w 32 krajach pokazuje,
Īe tylko 28% badanych Polaków zrezygnowaáoby z pracy, która nie oferuje im
moĪliwoĞci rozwoju zawodowego, a co trzeci badany Polak (tak jak i w innych
paĔstwach) obawia siĊ utraty pracy. Dokáadnie poáowa polskich respondentów
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uwaĪa, Īe wynagrodzenie jest waĪniejsze niĪ przyjemnoĞü z pracy45. „Peáne
zatrudnienie, choü leĪy w interesie publicznym, nie leĪy jednak w interesie korporacji. WydajnoĞü w biznesie narzuca downsizing, co oznacza produkcjĊ
z intensywnym udziaáem kapitaáu, czyli politykĊ zatrudnienia minimalizującą
udziaá siáy roboczej: (...) coraz wiĊcej jest (tak zwanych) tymczasowych miejsc
pracy, czyli w istocie prac dáugoterminowych bez dáugoterminowych umów,
ubezpieczeĔ czy innych ĞwiadczeĔ... Kto chce zyskaü przewagĊ, musi zachowaü szczupáą liniĊ. Pracownicy są w tym ukáadzie „táustym” elementem, dieta
korporacji zakáada wiĊc utrzymywanie „strukturalnego” bezrobocia, którego
ofiarą pada coraz wiĊcej ludzi”46.
Coraz wiĊcej zawodów staje siĊ zajĊciem dorywczym, a nie staáym.
W pierwszej kolejnoĞci tracą pracĊ rutynowi pracownicy zatrudnieni przy produkcji masowej i w schyákowych gaáĊziach. Przekwalifikowanie zwolnionych
z tych branĪ pracowników okazuje siĊ czĊsto zbyt kosztowne i nieopáacalne
w warunkach istnienia bezrobocia nawet wĞród osób z wyĪszym wyksztaáceniem. Ponadto wysoko wynagradzany pracownik niemiecki, francuski czy amerykaĔski jest w peáni Ğwiadomy, Īe moĪe straciü jeĞli nie pracĊ, to czĊĞü wynagrodzenia, na rzecz pracownika taĔszego, pochodzącego z kraju Ğrednio i sáabo
rozwiniĊtego.
Proces globalizacji powoduje, Īe liczne grupy ludzi nie mogą wykonywaü
pracy, do której przywykli. Praca rutynowa od wielu juĪ lat nie jest w stanie
broniü siĊ przed podwójną konkurencją. Z jednej strony przed coraz taĔszymi
robotami i automatami, z drugiej przed coraz taĔszymi robotnikami z krajów
Azji, Ameryki Poáudniowej i Europy ĝrodkowowschodniej47. W warunkach
postĊpującej globalizacji wzrost zysków firm w coraz wiĊkszym stopniu przestaje byü skutkiem wzrostu wydajnoĞci pracy, a staje siĊ efektem potanienia
kosztów pracy.
Obecnie olbrzymim problemem, z którym musi poradziü sobie polityka
gospodarcza, jest rosnące bezrobocie wĞród máodych Europejczyków. W lutym
2012 roku bez pracy pozostawaáo 5,46 mln mieszkaĔców UE poniĪej 25. roku
Īycia, z czego 3,27 mln osób bezrobotnych przypadaáo na strefĊ euro. Stopa
bezrobocia wĞród máodych w 27 krajach Wspólnoty wzrosáa w lutym 2012 roku
45
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do 22,4%. Dla porównania w lutym 2011 roku wskaĨnik ten wynosiá 21%48.
Unijny urząd statystyczny Eurostat podaje aktualne dane dotyczące sytuacji na
rynkach pracy w poszczególnych krajach czáonkowskich. Wynika z nich, Īe juĪ
w oĞmiu paĔstwach Unii Europejskiej co trzeci máody czáowiek nie ma pracy.
Najgorzej jest w Hiszpanii i Grecji, gdzie wskaĨnik ten przekroczyá 50%.
W Portugalii i Sáowacji bez pracy pozostaje 35% osób w wieku 15–24 lat,
a w Buágarii stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej przekroczyáa poziom 30%.
Podobnie jest w Irlandii i we Wáoszech, gdzie bez pracy pozostaje ponad 31%
ludzi máodych. O próg 30% ocierają siĊ WĊgry i Polska (po 27,5%), które zamykają pierwszą dziesiątkĊ tego niechlubnego rankingu49.
Z raportu MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) „Global Employment Trends for Youth 2012” wynika, Īe w ciągu piĊciu lat poprzedzających
wybuch Ğwiatowego kryzysu finansowego w 2007 roku istotnie udaáo siĊ
zmniejszyü liczbĊ máodych bezrobotnych – z 76,4 mln w 2002 roku do 70,3 mln
w 2007 roku. Choü w kryzysowym 2008 roku skala wzrostu máodych bezrobotnych nie byáa aĪ tak wielka (wzrost o 0,5 mln wzglĊdem 2008 roku), to juĪ
w 2009 roku máodzi bardzo dotkliwie odczuli skutki gospodarczych zawirowaĔ.
Liczba máodych bezrobotnych osiągnĊáa wówczas rekordowe 75,4 mln. Od
tamtej pory w ciągu trzech lat nie udaáo siĊ powróciü do poziomu sprzed kryzysu. Liczba máodych bezrobotnych w 2011 roku wyniosáa 74,5 mln, a w 2012
wedle prognoz MOP ma wynieĞü 74,6 mln50.
Sytuacja taka zmusiáa wiele krajów do rozpoczĊcia nowej dyskusji na temat stworzenia takiego rynku pracy, na którym udaáoby siĊ pogodziü interesy
pracodawców, oczekujących elastycznoĞci zatrudnienia, z interesami pracowników, oczekujących bezpieczeĔstwa zatrudnienia51. Obecnemu neoniewolnictwu
charakteryzującemu siĊ oszukiwaniem na páacach i zatrudnianiem na umowy
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czasowe i tzw. Ğmieciowe sáuĪy przeludnienie i nadmiar siáy roboczej, roĞnie
liczba ludzi zbĊdnych w gospodarce i niewyobraĪalne bogactwo nielicznych elit.
Aby kraj mógá poradziü sobie z bezrobociem, osiągaü staáy wzrost i rozwój
gospodarczy, niezbĊdny jest przede wszystkim kapitaá narodowy. Kapitaá zagraniczny – jeĪeli zostanie odpowiednio alokowany – moĪe jedynie pomóc
w rozwoju nowych struktur i rodzajów produkcji. Nie tworząc sprzyjających
uwarunkowaĔ dla powstawania kapitaáu narodowego i wzrostu w kraju produkcji dóbr i usáug, nie tworzy siĊ trwaáych podstaw do ograniczania bezrobocia
i wzrostu poziomu Īycia mieszkaĔców kraju. Dlatego okreĞlając rolĊ i miejsce
banku centralnego w gospodarce polskiej, popeániono báąd, zwracając uwagĊ
jedynie na to, by tworzyü bezpieczny i zdrowy system bankowy. „Bezpieczny
i zdrowy system bankowy jest waĪny, ale musi to byü jednoczeĞnie system dostarczający kapitaáu na finansowanie przedsiĊbiorstw i tworzenie miejsc pracy”52. SprzedaĪ polskich banków nie znajduje merytorycznego uzasadnienia,
gdyĪ operacja ta nie przyczyniáa siĊ do wzrostu zasilania polskich przedsiĊbiorstw w kapitaá pieniĊĪny, tak bardzo niezbĊdny do ich normalnego funkcjonowania i rozwoju. Dla zapewnienia konkurencyjnoĞci lokalnych przedsiĊbiorstw niezbĊdne jest, jak stwierdzają M. Kalecki i I. Sachs, aby „przedsiĊbiorstwa naleĪące do zagranicznych kapitalistów podlegaáy tym samym zasadom
opodatkowania co przedsiĊbiorstwa miejscowe, zaĞ ich ksiĊgowoĞü powinna
podlegaü kontroli ze strony urzĊdników rządu kraju, w którym przedsiĊbiorstwa
te dziaáają, a to w szczególnoĞci dla stwierdzenia, czy deklarowane ceny towarów eksportowych nie są zbyt niskie oraz czy deklarowane ceny importowanych surowców i wyposaĪenia nie są zbyt wysokie”53.
Warunkiem sprawnego dziaáania rynku jest dostĊpnoĞü dobrze páatnego
zatrudnienia oraz stabilnoĞü wartoĞci nabywczej pieniądza. To zaĞ oznacza
wymóg protekcjonistycznej polityki rynku pracy i towarów w obrĊbie kraju
oraz prymat rynku wewnĊtrznego nad handlem zagranicznym. Priorytet wzrostu
wydajnoĞci pracy wyraĪający siĊ w minimalizacji ceny wytwórczej towaru nie
prowadzi do uzdrowienia sytuacji. Pracownik wynagradzany nisko i dodatkowo
zagroĪony tym, Īe przy peánej otwartoĞci rynków pracy moĪe byü zastąpiony
przez imigrantów, pracujących za jeszcze mniejsze wynagrodzenie, nigdy nie
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bĊdzie stanowiá powaĪnej siáy rynkowej i podmiotu negocjacji. Rynek i gospodarka narodowa wymagają pewnej „elastycznoĞci” popytu, aby funkcjonowaü
w sposób stabilny. Zamiast ignorowaü, naleĪaáoby zastosowaü w praktyce dwa
„prawa ekonomii”, które E.V. Bowden i J.H. Bowden uznają za podstawowe
dla zrozumienia i prowadzenia procesów gospodarowania, z myĞlą o wzroĞcie
poziomu Īycia mieszkaĔców kraju, a mianowicie to, Īe „dochód spoáeczeĔstwa
pochodzi wyáącznie z produkcji”54 i Īe „nie ma niczego takiego jak darmowy
obiad”55. Negatywne skutki ignorowania tych dwóch praw odczuwane są przez
zdecydowaną wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa nie tylko w Polsce, prowadzą do bezrobocia, niskich páac realnych i szerokiej sfery ubóstwa.

Podsumowanie
Przypomnienie sobie przez sprawujących wáadzĊ podstawowych celów polityki gospodarczej, jakimi są: zapewnienie suwerennoĞci paĔstwa, praw czáowieka, postĊpu spoáecznego i sprawiedliwoĞci, staje siĊ niezbĊdne, aby realizowana polityka gospodarcza przyczyniaáa siĊ do pomnaĪania dobrobytu i wzrostu przedsiĊbiorczoĞci, sprawiedliwego podziaáu dochodu i wzrostu zatrudnienia, zapewnienia ochrony zdrowia i zabezpieczenia spoáecznego. PaĔstwo powinno wspieraü rozwój gospodarki narodowej, poniewaĪ od potencjaáu tej gospodarki zaleĪy siáa paĔstwa. Dzisiejsze propagandowe oĞmieszanie paĔstw narodowych skierowane jest do ludzi, którzy pamiĊtają je jeszcze jako niezaleĪne
twory, a máodszym pokoleniom poprzez „odpowiedni” system edukacji dostosowywany do przyjĊtych i zaakceptowanych do wierzenia schematów, wskazywana jest „jedynie sáuszna postawa”. Im mniej wiemy (zwáaszcza o przeszáoĞci, którą moĪemy posáuĪyü siĊ jako ukáadem odniesienia do osądu teraĨniejszoĞci) – tym lepiej; im mniej wiemy – tym mniej siĊ buntujemy. W raporcie
„Polska 2030”, opracowanym w 2009 roku przez liczny zespóá kierowany przez
M. Boniego, postuluje siĊ „zmniejszenie odsetka naukowców pracujących
w sektorze publicznym z obecnego poziomu 92 proc. do 60 proc. i odpowiednio
wzrost odsetka naukowców zatrudnionych w sektorze prywatnym z 8 proc. do
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40 proc.”56. Wynika z tego, Īe likwidacja paĔstwowych oĞrodków naukowych
i spadek nakáadów na naukĊ zostaáy juĪ zaplanowane.
MoĪna teĪ, jak sugerowaá w 1932 roku A. Huxley w ksiąĪce „Nowy wspaniaáy Ğwiat”, utopijnej powieĞci o przyszáej dyktaturze naukowej, „leczyü”,
genetycznie i medycznie manipulowaü zachowaniami ludzi, by byli w peáni
podporządkowani. W rozmowie z „The Atlantic” profesor bioetyki nowojorskiego Uniwersytetu S. Matthew Liao optuje za tym, Īe ludzie muszą byü poddawani „biomedycznej modyfikacji” w celu zapobieĪenia zmianom klimatu57.
Propozycja Liao farmakologicznego „poprawiania” populacji nie jest pierwszym przypadkiem, kiedy tego typu tematy są poruszane. JuĪ w 1977 roku
obecny doradca do spraw nauki w Biaáym Domu John P. Holdren napisaá
w swojej ksiąĪce „The Ecoscience”, Īe populacja powinna byü wysterylizowana
za pomocą leków wywoáujących bezpáodnoĞü, by pomóc uratowaü naszą planetĊ58. W Ğwietle powyĪszego selekcja i selektywna reprodukcja (eugenika), stworzenie posáusznego czáowieka w laboratorium genetycznym wydaje siĊ nie tak
niedorzecznym pomysáem, a na pewno rozwaĪanym przez sprawujących wáadzĊ
i ich centra decyzyjne.
Celem globalnego kapitalizmu nie jest wprowadzanie demokracji, ale
akumulacja kapitaáu, czyli bogacenie siĊ nielicznych kosztem innych. NaleĪy
zdawaü sobie sprawĊ, Īe za piĊknymi hasáami kryją siĊ nowe interesy polityczne i ekonomiczne. I tak promocjĊ dobrobytu ekonomicznego naleĪy rozumieü
jako zyski i kontrolĊ polityczną, prawo antyterrorystyczne jako paĔstwo policyjne, bezpieczeĔstwo równowaĪne jest z pozbawieniem wolnoĞci, a pod pojĊciem zasady uczciwego handlu kryje siĊ protekcjonalizm. Ciągáe zaciąganie
kredytów przez paĔstwo, nadwyĪka importu nad eksportem przyczyniają siĊ do
braku szansy na dochodowe zatrudnienie na terytorium wáasnego kraju, a alternatywą pozostaje albo Īycie z zasiáków, albo udanie siĊ na emigracjĊ zarobkową. Ekonomia neoliberalna moĪe byü takĪe niekorzystna dla kraju udzielającego poĪyczek i eksportującego do krajów „sáabszych”. WpaĞü on moĪe 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-engineering-the-human-body-could-combat-climate-change/253981/ (dostĊp 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-professordrug-the-population-into-accepting-green-world-order.html (dostĊp 27.06.2012).

BOGUSàAW OSTAPOWICZ
135
WSPÓàCZESNA POLITYKA GOSPODARCZA W WARUNKACH GLOBALIZACJI

swoich dochodów, nie bĊdą mieli juĪ Ğrodków finansowych. Tylko przywrócenie gospodarki opartej na zdrowej i odpowiedzialnej (w opozycji do spekulacyjnej) ekonomii, zapewnienie miejsc pracy (poniewaĪ – jak mówi przysáowie –
„najpierw trzeba Īyü, a potem filozofowaü”), zapewnienie produkcji, obrona
wartoĞci, toĪsamoĞci i wáasnej gospodarki oraz stworzenie wáaĞciwych moĪliwoĞci powinno staü siĊ receptą na przyszáoĞü. Zacząü naleĪy zgodnie z ideą
zrównowaĪonego rozwoju od maáych, lokalnych, demokratycznych instytucji
i zaangaĪowania obywatelskiego. Tezy gáoszone przez propagatorów globalizmu, takie jak przeksztaácenie Ğwiata z niesprawiedliwego w prawdziwie wolny, gáosili juĪ intelektualiĞci, tacy jak Marks i Engels. Komunizm upadá dlatego,
Īe postĊp powinien byü oparty na doĞwiadczeniu, które wypáywa z przeszáoĞci
i doskonalenie obecnego dorobku naszej cywilizacji, a tego zabrakáo tej ideologii. Wykorzystajmy zachodzące procesy globalizacyjne dla wzmocnienia naszego krajowego rynku poprzez wáaĞciwie realizowaną politykĊ ekonomiczną.
Aby byáa ona realizowana wáaĞciwie, musi byü skuteczna, efektywna i spoáecznie 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 comprehended ideas of environment protection and confronts a nation-state and regional
initiatives against the interests of big corporations.
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