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OD REDAKTORA

Początek świata,
jakiego nie znamy
JAROSŁAW MAKOWSKI

Kryzys to nie tylko porażka, ale i szansa. I dziś,
w tej nowej, kryzysowej sytuacji, łatwiej zdobyć
się na to, by zacząć myśleć na nowo. Czy jednak
jesteśmy do tego zdolni?

W kontrze do tego huraoptymizmu należy czytać
innego amerykańskiego intelektualistę, Samuela Huntingtona. Przekonywał on w połowie lat dziewięćdziesiątych, że świat skazany jest na „zderzenie cywilizacji”2.
Potwierdzeniem tez Huntingtona miały być wydarzenia,
które z zapartym tchem i przerażeniem oglądaliśmy
rankiem 11 września 2001 roku, kiedy to islamscy terroryści zaatakowali skutecznie i spektakularnie Nowy Jork,

Żeby móc skutecznie leczyć chorobę, lekarz musi ją
najpierw zdiagnozować. Analogicznie, żeby zapobiegać nękającym współczesny świat bolączkom, których

godząc w symboliczne centrum światowej finansjery –
Twin Towers.
Ale na tym nie koniec. W tym czasie za sterem Ame-

– o czym przekonujemy się na własnej skórze – nie

ryki, jedynego wówczas supermocarstwa, stał George

brakuje, trzeba je dokładnie opisać. To dlatego wciąż

W. Bush. Konserwatywny prezydent, by zabić muchę,

pojawiają się próby kreślenia syntez. Ich celem jest

zawsze używał armaty. Na to jednak nie chciały przystać

uchwycenie logiki, podług której dokonuje się w świecie

kraje „starej Europy”. Dlatego prawicowy intelektualista

postęp i rozwój.

Robert Kagan ogłosił pod koniec XX wieku nieuchronne

Jedną z pierwszych głośnych historiozofii w XX

zderzenie już nie cywilizacji (Zachód kontra islam; albo

wieku, przede wszystkim na gruncie przemian politycz-

– używając terminologii Benjamina Barbera – „dżihad

Żeby zapobiegać nękającym współczesny świat bolączkom, których – o czym przekonujemy się na własnej
skórze – nie brakuje, trzeba je dokładnie opisać.
nych i stosunków międzynarodowych, zaproponował

kontra McŚwiat”), lecz Ameryki i Europy. Kagan pisał

amerykański politolog Francis Fukuyama. Amerykański

metaforycznie: „Amerykanie są z Marsa, Europejczycy

myśliciel już po upadku Związku Sowieckiego ogłosił

z Wenus”3.

„koniec historii”1. Krach komunizmu oznaczał dla niego
triumfalny pochód liberalnej demokracji.

Dziś już wiemy, że żywotność każdej z tych diagnoz nie przekroczyła kilkunastu miesięcy sławy. I że

1 F. Fukuyama, Koniec historii, przeł. T. Biedroń, M. Wichrowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
2 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2006.
3 R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, przeł. W. Turopolski, Studio Emka, Warszawa 2003.
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wszystkie one spoczywają obecnie tam, gdzie znajduje

rynku”. W 2008 roku przekonaliśmy się za to dobitnie,

się miejsce chwytliwych i chwilowych bon motów: na

że owa ręka rzeczywiście jest... niewidzialna. I gdy tylko

śmietniku historii. O jednym tylko – i to na własnej skó-

trwoga krachu bankowego zajrzała wielu w oczy, wów-

rze – na przełomie wieków przekonaliśmy się dobitnie.

czas bankierzy po pomoc udali się do... znienawidzone-

Mianowicie, że nie ma ucieczki od historii!

go państwa. Tak właśnie, co już dziś wiemy na pewno,

Podobną „logikę dziejową” da się odnotować także
w gospodarce i na rynkach finansowych. Moglibyśmy więc
powiedzieć, że tak jak Fukuyama ogłosił „koniec historii”,

uspołeczniono na oczach publiczności straty, natomiast
sprywatyzowano zyski.
Jednakże kryzys zadłużenia pokazał również, że

tak niektórzy huraoptymiści-ekonomiści, choć nie wprost,

interwencjonizm państwa musi być odpowiedzialny,

krzyczeli, że na Zachodzie nastał „koniec ekonomii”.

a długi same się nie spłacą. Odarci z dziecięcej naiwno-

Koniec ten, rzecz jasna, miałby objawić się w tym, że

ści, odkryliśmy na nowo elementarną zasadę gospodar-

osiągnęliśmy w gospodarce stan „wielkiej stabilizacji”.

ki, która rządzi ekonomią od starożytności. Otóż deficyty

Nie pozostawało już nic innego, jak tylko przyglądać się

budżetowe w okresie dekoniunktury są dopuszczalne

Spektakularny upadek banku Lehman Brothers był
symbolicznym zdarzeniem na miarę osuwających się
wież World Trade Center.
wzrostowi PKB i odcinać od niego kupony. Hasło epoki

tylko wtedy, gdy idzie z nimi w parze gotowość do aku-

przełomu wieków, które głosiła większość ekonomistów,

mulacji nadwyżek w latach boomu. Zauważył to jeden

brzmiało: „Jutro będzie takie jak dziś, tylko lepsze”. Co

z czołowych młodych ekonomistów, Tomáš Sedláček,

znaczy ni mniej, ni więcej: odnaleźliśmy klucz do drzwi

powołując się zresztą na biblijną mądrość: „Gdy jest

z napisem „Raj”.

hossa, oszczędzaj, gdy jest bessa, wydawaj”4.

W tym klimacie intelektualnym mogło się wydawać,

Mimo że kryzys gospodarczy daje nam się we znaki,

że poważne kryzysy są już w świecie zachodnim wymar-

wciąż nie chcemy rezygnować z osiągnięć cywilizacyj-

łym gatunkiem. Historia gospodarcza i wysublimowane

nych. Z takich dóbr, jak tanie loty czy posiadanie wiel-

modele ekonomiczne miały z jednej strony pomóc unik-

kich, terenowych samochodów. Nie jesteśmy w stanie

nąć pomyłek przeszłości, a z drugiej umożliwić odważne

zrezygnować z życia w dobrobycie, własnościowego

spoglądanie w przyszłość.

mieszkania, możliwości edukacyjnych czy ubezpieczenia

Jednak krach na rynku nieruchomości w 2008 roku

zdrowotnego. To dobra, które traktujemy jako niezbęd-

w Stanach Zjednoczonych i wszystkie jego następstwa

ne, by prowadzić komfortowe życie. Ale jak zachować je

podziałały jak zimny prysznic. Spektakularny upadek

wszystkie bez nieustannego i nadmiernego zużywania

banku Lehman Brothers w tym samym roku był sym-

surowców oraz kryzysu ekologicznego, który – prócz

bolicznym zdarzeniem na miarę osuwających się wież

kryzysu gospodarczego – przypomina dziś kolejną

World Trade Center. Dowiódł, że alchemia finansowa

tykającą bombę?  

nie przemieni w złoto wirtualnych instrumentów, które

To prawda, że wielu z nas ma już wyostrzoną świa-

wielu ludzi gotowych było traktować jako gwarancję

domość ekologiczną. Gdzie zatem tkwi szkopuł? Jak

lepszego i bezpiecznego jutra.

niewielkie znaczenie mają przekonania etyczne i świato-

Równolegle, ku powszechnemu zdumieniu, okazało

poglądowe, pokazuje – przywoływany przez politologa

się, że nie wystarczy wierzyć w zdolność samoregula-

Clausa Leggewiego i psychologa społecznego Haralda

cji wolnego rynku. Na nic zdała się „niewidzialna ręka

Welzera5 – eksperyment ze studentami teologii.  

4 T. Sedláček, Ekonomia dobra i zła, przeł. D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 2012, s. 75.
5 C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł. P. Buras, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
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Kandydatów na duchownych poproszono o przygotowanie kazania o miłosiernym Samarytaninie. Następ-

zawracania kijem Wisły? Problem w dużym stopniu tkwi
w języku, który, jak wiemy, kształtuje naszą świadomość.  

nie każdy uczestnik eksperymentu musiał udać się do

Zmianę, do której nawołują ruchy ekologiczne, od

innego budynku, by je nagrać. W trakcie pisania przez

razu – jak piszą przywołani niemieccy uczeni – utożsa-

studentów homilii przełożony wszedł i powiedział, że

mia się z wyrzeczeniem. Zaś w chwili, gdy pada słowo

muszą już kończyć i iść na nagranie.  

„wyrzeczenie”, w naszych głowach status quo błyska-

Przyszli duchowni udali się więc pospiesznie do

wicznie urasta do rangi optimum, przy którym nie wolno

innego budynku, przed którym leżał człowiek symulują-

majstrować. A gdyby rezygnację potraktować jako zysk?  

cy ciężki napad astmy. I, uwaga, tylko dziesięciu spośród

Ciekawe, ale postawcie samokrytyczne pytanie: czy

czterdziestu studentów zatrzymało się, by pomóc

osobnicy, a więc większość z nas, popijający latte mac-

potrzebującemu!

chiato na Piazza Navona lub na placu Zbawiciela rzeczy-

W przeprowadzonym później sondażu większość

wiście są w stanie zmienić siebie i świat? Tym bardziej że

z uczestników eksperymentu przyznała, że w ogóle

słyszymy, jakoby w dobie globalizacji żyło nam się coraz

nie zauważyła na swojej drodze człowieka potrzebują-

lepiej. Mówi się, że to tak zwana win-to-win situation,

cego pomocy. Jaka płynie z tego lekcja? Kandydaci na

w której nikt nie przegrywa, natomiast wszyscy zyskują.

Naszym problemem nie jest to, co myślimy, ale to, jak
działamy. Tu i teraz.
duchownych „przetrawili” przypowieść o miłosiernym

Sęk w tym, że bez trudu można wskazać wygranych

Samarytaninie wyłącznie w teorii. I nie zdołali jej zasto-

i przegranych tak skonstruowanego systemu.  

sować w życiu.
Duet Leggewie&Welzer opisuje też przypadek

Filozof Michael Hampe powiada6, że pogrążony
w kryzysie system finansowy tylko pogłębia różnice mię-

młodego niemieckiego przedsiębiorcy z klasy średniej.

dzy bogatymi i biednymi. Zamiast inwestować w kon-

W swej dwudziestotysięcznej gminie biznesmen sprawił,

kretne projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju,

że na spotkanie o polityce klimatycznej przyszło około

pompuje się pieniądze w rynki finansowe, tłumacząc, że

stu osób. To dużo. Ale po spotkaniu przy piwie inicjator

poprawi to ogólną sytuację. To jednak podejście rażąco

akcji opowiadał, że właśnie kupił audi RS 6 z silnikiem

niesprawiedliwe. Dlatego rodzą się ruchy protestu: od

o mocy 580 KM – najlepszą limuzynę dostępną na rynku.

Occupy Wall Street, po hiszpańskich Oburzonych. Czego

Po co? Bo, jak powiedział, „to ostatnia okazja. Za kilka lat

są one znakiem? Dowodzą, że ludzie pragną większej

i tak nie będzie można takimi jeździć”.  

partycypacji i demokracji. Ale także tego, że mają dość

Jaki wniosek płynie z tych dwóch przypadków?
Naszym problemem nie jest to, co myślimy, ale to, jak
działamy. Tu i teraz.  
Czy zatem rozprawianie, szczególnie po kryzysie – choć czas przeszły nie jest tu chyba stosowny –
o powszechnej, ekologicznej kulturze i nowym, bardziej
samoograniczającym stylu życia nie przypomina

słuchania obietnic bez pokrycia.
Czy jednak, gdy patrzymy na owoce takich ruchów,
jak Occupy Wall Street czy Indignados, nie powinniśmy
zapomnieć o zmianie? W końcu, jak chcą niektórzy,
kryzys był tylko chwilowym wstrząsem.
Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, i za sprawą OWS,
i Oburzonych zmienił się język, którym opisujemy dziś

6 M. Hampe, Szczęście to działanie, przeł. W. Przecherska, Instytut Obywatelski, http://www.instytutobywatelski.pl/6244/lupa-instytutu/szczescieto-dzialanie/1 (dostęp dnia 3 września 2013).
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świat. Moc tkwiącą w słowie doskonale rozumiał rabin

i masowym ruchem na rzecz tej zmiany. Ale nowa,

polskiego pochodzenia Abraham J. Heschel, gdy noto-

pokryzysowa wersja mogłaby brzmieć: „zamieńcie ropę

wał: „ze wszystkich rzeczy na ziemi jedynie słowa nigdy

na słońce, chciwość na solidarność, konsumpcję na

nie umierają. Mają tak niewielką materię, ale tak wielkie

obywatelskość, egoizm na współpracę”. Czy te postulaty

znaczenie”7.

także okażą się naiwnym marzeniem?

Zmiana języka, w którym pojawiają się po długiej

Kryzys to nie tylko porażka, ale i szansa. Dziś, w tej

nieobecności takie pojęcia, jak solidarność, sprawiedli-

nowej, kryzysowej sytuacji, łatwiej zdobyć się na to, by

wość społeczna, zrównoważony rozwój, dokonała się

zacząć myśleć na nowo. Czy jednak jesteśmy do tego

nie dzięki polityce i politykom. Paradoksalnie, zmiana ta

zdolni? Czy w ekonomii, gospodarce i społeczeństwie

dokonała się p o m i m o polityki i w b r e w politykom.

widać już znaki, że z kryzysu, który tak brutalnie przeorał

A jak wiemy, język to więcej niż krew. Zmieniając język,

nasze społeczeństwa, wyciągamy lekcje?

zmieniamy sposób naszego myślenia. A może i działania.
Po drugie, jedna z pierwszych zasad, która miała

To pytania, na które szukają odpowiedzi autorzy
„Instytutu Idei”.

przynieść wielką transformację świata – piszą Leggewie
i Welzer – brzmiała: „zamienić bagnety na lemiesze”.
Cóż, nie spotkało się to z powszechnym aplauzem

*Skrócona wersja powyższego tekstu ukazała się także
w dzienniku „Rzeczpospolita” 02.10.2013 r.

7 Abraham J. Heschel, Bóg szukający człowieka, przeł. A. Gorzkowski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków 2007, s. 306.

Jarosław Makowski – filozof i publicysta, redaktor naczelny kwartalnika „Instytut Idei”
i szef Instytutu Obywatelskiego.
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EKONOMIA
I GOSPODARKA

Krusząc kryształowe sfery
DAVID ORRELL

Jak to się dzieje, że nawałnice w gospodarce wciąż
nas zaskakują? Być może wytłumaczenie polega
na tym, że takie koncepcje, jak egocentryczny
homo economicus, mają jeszcze mniej wspólnego
z krążeniem pieniądza niż geocentryczne okręgi
z krążeniem planet.

Oczywiście dziś wiemy, że oba założenia rozmijały
się z rzeczywistością. To jednak nie przeszkodziło temu
modelowi cieszyć się uznaniem przez tysiąc lat z okładem – przejął go Kościół i dopiero w epoce Renesansu
nastąpił jego zmierzch. Jakim sposobem zachował
żywotność przez tak długi czas?
Główny składnik sukcesu greckiego modelu kosmosu zasadzał się na tym, że można było za jego pomocą
formułować dokładne prognozy tak ważnych zdarzeń
jak zaćmienia słońca. W czasach, gdy wierzono we
wpływ ruchu ciał niebieskich na bieg ludzkich spraw,
był to imponujący popis potęgi matematyki, jak również

Ekonomię można postrzegać jako matematyczny

źródło poczucia porządku i stabilności we wszechświe-

model świata. Podobne konstrukcje są interesujące,

cie (nasza chęć przewidywania przyszłości idzie w parze

ponieważ z reguły zawierają w sobie jakąś zakodowaną

z pragnieniem życia w zrozumiałym świecie).

narrację na temat rzeczywistości. Dlatego modele –

Kolejne uzasadnienie łączy się z estetyką i faktem,

a zwłaszcza założenia, na jakich je zbudowano – potrafią

że – jak to ujął Arystoteles – „człowiek jest zwierzęciem

nam wiele powiedzieć o tym, jak patrzymy na świat i jak

politycznym”. Między postrzeganym ładem wszechświa-

postrzegamy samych siebie.

ta a porządkiem społecznym istniała wyraźna analogia.

Za wczesny przykład może tu służyć grecki model

Podobnie jak to miało miejsce w przypadku modelu ko-

kosmosu, wsparty na dwóch podstawowych założeniach.

smosu, greckie społeczeństwo także miało strukturę sze-

Pierwsze polegało na tym, że ciała niebieskie poruszają

regu koncentrycznych kręgów: u podstawy znajdowali

Podobnie jak geometryczne modele kosmosu wykorzystywano do przewidywania pozycji ciał niebieskich, także celem modeli ekonomicznych było formułowanie precyzyjnych prognoz.
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się po okręgach, uważanych za formy najdoskonalsze

się niewolnicy; wyżej, zgodnie z porządkiem wznoszą-

i najbardziej symetryczne. Drugie założenie mówiło, że

cym, wyzwoleńcy, obcokrajowcy i rzemieślnicy – aż po

punktem centralnym tychże okręgów jest Ziemia. Zgod-

niepracującą, wyższą klasę posiadaczy ziemskich. Tylko

nie z poglądem Arystotelesa planety i gwiazdy uważano

mężczyźni należący do tej ostatniej grupy mogli pełnić

za zatopione w kryształowych sferach, które obracały się

rolę obywateli i to oni doglądali całości z góry niczym

wokół nas z różnymi prędkościami.

gwiazdy na firmamencie (kobiety nie brały udziału w ży-

Krusząc kryształowe sfery

ciu politycznym i przejmowały przynależność klasową

model matematyczny odcisnął on na społeczeństwie

od swych męskich partnerów).

zapewne nie mniejszy wpływ niż grecki model w za-

Model wszechświata sugerujący, że wszystko ma
swoje naturalne miejsce w pięknym, rządzonym prawa-

mierzchłej przeszłości.
Aby zmatematyzować gospodarkę, ekonomiści

mi geometrii kosmosie, sprzyjał wobec tego podtrzy-

musieli oczywiście przyjąć mnóstwo upraszczających

maniu status quo. Z pewnością jawił się jako atrakcyjny

założeń, które narzuciły systemowi swoisty rodzaj sy-

opływającej w wygody klasie mężczyzn, którzy spra-

metrii. Nikt co prawda nie twierdzi, że te założenia są do

wowali władzę w starożytnych Atenach, a później także

końca prawdziwe, ale z pewnością okazały się nadzwy-

Kościołowi katolickiemu.

czaj doniosłe; uformowały sposób, w jaki postrzegamy

Pierwsze rysy na modelu pojawiły się w 1543 roku,
kiedy Mikołaj Kopernik wysunął tezę, że to Ziemia krąży

gospodarkę, a zatem również określiły jej kształt.
Teoria przyjęła, że jednostki i przedsiębiorstwa, uwa-

wokół Słońca, a nie na odwrót. W 1577 roku duński astro-

żane za atomy gospodarki, działają niezależnie od siebie,

nom Tycho Brahe zaobserwował kometę przelatującą

racjonalnie i z podobną zdolnością do maksymalizacji

pomiędzy planetami; jeśli kryształowe sfery Arystotelesa

własnej użyteczności. Tą drogą zjawiła się słynna karyka-

Gospodarka to żywy i dynamiczny system, zdominowany przez nieliniowe reakcje zwrotne oraz podatny
na nagłe zmiany.
faktycznie by istniały, kometa niechybnie by je skruszyła.

tura racjonalnego „człowieka gospodarującego”, inaczej

Wreszcie, w 1687 roku, Isaac Newton połączył teorię

homo economicus. „Niewidzialna ręka” (ta koncepcja

ruchu planet Keplera z wynikami studiów Galileusza

zwykle jest przypisywana Adamowi Smithowi, choć

nad ruchem spadających obiektów i sformułował swoje

jej korzenie sięgają głębiej w przeszłość) prowadzi na-

trzy zasady dynamiki oraz prawo grawitacji. Statyczne

stępnie gospodarkę do stabilnego punktu równowagi.

okręgi klasycznej geometrii zastąpiono dynamicznymi

Oczekiwanym efektem tego wszystkiego jest powszech-

równaniami, które odznaczały się odmienną, ale równie

ne szczęście społeczne albo – jak to w 1881 roku określił

silną estetyką.

ekonomista Francis Edgeworth – „maksymalna energia

Praca Newtona stworzyła szablon wykorzystywany

w schemacie Arystotelesa, wszystko zmierza ku swemu

i móc formułować prognozy, trzeba rozłożyć całość

właściwemu miejscu zgodnie z porządkiem naturalnym.

na czynniki pierwsze, znaleźć rządzące nimi równania

Podobnie jak geometryczne modele kosmosu wyko-

matematyczne, a następnie siąść do obliczeń prowadzą-

rzystywano do przewidywania pozycji ciał niebieskich,

cych do wyniku.

także celem modeli ekonomicznych było formułowanie

W chemii i fizyce takie mechaniczne podejście

precyzyjnych prognoz. Niemniej, w tym przypadku mo-

okazało się działać wyśmienicie. Newton miał jednak

dele nie okazały się równie skuteczne. Przewidywania

wątpliwości, czy równie dobrze sprawdziłoby się

takich zmiennych jak cena ropy naftowej czy wielkość

w innych obszarach. Kiedy stracił większą część swego

produktu krajowego brutto słyną z niesprawdzalności

majątku w następstwie pęknięcia bańki spekulacyjnej na

i nawet dzisiaj nie są o wiele lepsze od zgadywania na

akcjach Kompanii Mórz Południowych, zastrzegł: „Potra-

chybił trafił.

fię ująć w obliczenia ruch ciał niebieskich, ale nie ludzkie
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przyjemności, Boska miłość wszechświata”. Niczym

przez naukowców do dzisiaj. Aby zrozumieć jakiś system

Wydawałoby się, że tę bolączkę udało się usunąć

szaleństwo”. Niemniej jednak w XIX wieku ekonomiści

w latach sześćdziesiątych XX wieku, gdy stworzono

zdecydowali się iść naprzód. Rezultat ich pracy, znany

wytłumaczenie dla niedokładności prognoz w postaci

jako ekonomia neoklasyczna, wspiera się na bezpośred-

„hipotezy efektywnych rynków”. Ta teoria, zainspi-

niej inspiracji „racjonalną mechaniką” Newtona. Jako

rowana fizyką, przyjęła założenie, że rynki w sposób

Krusząc kryształowe strefy

magiczny osiągają stabilną i optymalną równowagę,

Ten rodzaj nieprzewidywalności jest pozornie spójny

natomiast każde odchylenie od tego stanu to losowa

z hipotezą efektywnych rynków i często nawet przyta-

perturbacja, której z natury rzeczy nie da się przewi-

cza się go na poparcie teorii. Tyle że nieprzewidywal-

dzieć. Niemniej jednak powinno być możliwe obliczenie

ność nie pociąga za sobą automatycznie efektywności;

ryzyka [wystąpienia odchylenia od równowagi – przyp.

przykładowo, burze śnieżne są nieprzewidywalne, ale

tłum.] w oparciu o metody statystyczne, na przykład

przecież nikt nie uważa ich za efektywne. Teoria zakłada

rozkład normalny (krzywa dzwonowa) lub jego odmia-

ponadto, że wahania cen są losowe i niezależne, a zatem

ny. Rozkład normalny jest matematycznie zbliżony do

podlegają rozkładowi normalnemu. Wiemy jednak, że

kwadratu (słowo „normalny” wywodzi się od łacińskiego

rynki wykazują podatność na nagłe zmiany, włącznie ze

określenia kwadratu) lub okręgu w tym sensie, że jego

spektakularnymi krachami. Ich statystyki nie są „nor-

właściwości można wyrazić pojedynczą liczbą. Ryzyko

malne”, jak przewidywano, lecz zbliżone cechami do

związane z jakimś dobrem może być mierzone za pomo-

trzęsień ziemi w tym sensie, że zachowują się zgodnie

Ekonomiści behawioralni oraz specjaliści od reklamy
wiedzą, że takie emocje jak zaufanie i strach odgrywają
na rynkach kluczową rolę.
cą odchylenia standardowego przeszłych fluktuacji jego

z wysoce asymetrycznym rozkładem „prawa potęgo-

ceny zupełnie tak, jak rozmiar okręgu wyznaczony jest

wego”. Podobnie jak ziemia nieustannie wykazuje słabe

jego promieniem.

drgania, tak i większość zmian cen jest niewielka, przy

Ta elegancka teoria, wraz ze swym naciskiem na
stabilność, symetrię i racjonalność, była podstawą tego,

Ortodoksyjna teoria postrzega gospodarkę jako funda-

co Alan Greenspan opisał Kongresowi Stanów Zjedno-

mentalnie stabilną, choć zakłócaną losowymi skrawkami

czonych jako „cały ten intelektualny gmach” wzniesiony

informacji. Tymczasem gospodarka to w istocie żywy

przez laureatów Nagrody Nobla, który „runął” podczas

i dynamiczny system, zdominowany przez nieliniowe

ostatniego kryzysu finansowego – i tak naprawdę

reakcje zwrotne oraz podatny na nagłe zmiany.

przyczynił się do jego zaistnienia poprzez stworzenie
fałszywego poczucia pewności.
Jak to się zatem dzieje, że nawałnice w gospodarce

Standardowy model ekonomiczny zakłada, że ludzie
działają niezależnie od siebie i podejmują racjonalne
decyzje, aby zoptymalizować własną użyteczność

wciąż nas zaskakują? Być może wytłumaczenie polega

(dowód na istnienie równowagi rynkowej przyjmował

na tym, że takie koncepcje, jak egocentryczny homo

w założeniach nieskończoną zdolność obliczeniową, jak

economicus, mają jeszcze mniej wspólnego z krążeniem

również zdolność planowania na przyszłość). Ekonomiści

pieniądza niż geocentryczne okręgi z krążeniem planet.

behawioralni oraz specjaliści od reklamy wiedzą jednak

Teoria przyjmuje, że „niewidzialna ręka” prowadzi

doskonale, że takie emocje jak zaufanie i strach odgry-

gospodarkę do stabilnej równowagi. Ale ceny dóbr, na

wają na rynkach kluczową rolę. Podobnie jest z komu-

przykład złota, często są zmienne. Dzieje się tak, ponie-

nikacją między uczestnikami rynku, czego dowodzi

waż do kupna złota skłania nas nadzieja na wzrost jego

zjawisko finansowej zarazy, która często towarzyszy

wartości. Jeżeli ta wartość faktycznie rośnie, stajemy się

lokalnym na pozór kryzysom.

entuzjastyczni i kupujemy jeszcze więcej, a pozytywna
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czym zawsze mogą wystąpić zdarzenia ekstremalne.

Głównym zamysłem teorii neoklasycznej była

reakcja zwrotna podbija cenę wyżej. Podobny mecha-

optymalizacja szczęścia. Ale choć w ostatnich dekadach

nizm działa też w drugą stronę, co prowadzi do nieprze-

gospodarka urosła niesłychanie, poziomy odczuwal-

widywalnych serii boomów i krachów. Identyczny efekt

nego szczęścia albo nie uległy zmianie, albo wręcz

można zaobserwować w przypadku wielu dóbr – ropy

nieco opadły. Być może jednym z powodów jest to,

naftowej, cen domów, walut obcych itd.

że przyswoiliśmy sobie owe wartości racjonalności,

Krusząc kryształowe sfery

niezależności i optymalizacji użyteczności, podczas gdy

ekologii, etyki), traktując je jednocześnie ze sporą dozą

szczęście bardziej łączy się z tworzeniem więzi, komuni-

pokory (modele to niekompletne skrawki rzeczywistości,

kacją z innymi oraz poczuciem wspólnoty. Wydaje się, że

które nadają się do zastosowania tylko w określonych

nasz ekonomiczny model nie potrafi nawet zbyt dobrze

obszarach i kontekstach). W mojej książce Truth or Beauty

przewidzieć, co czyni ludzi szczęśliwymi. I kto wie, czy

wskazuję, że ta zmiana wpisuje się w szerszy kontekst

tego szczęścia tak naprawdę nam nie odbiera.

odchodzenia nauki od postrzegania świata jako Newto-

Reasumując, nasza ortodoksyjna teoria, od dawna
wiodąca prym w ekonomii, opiera się na koncepcjach
stabilności, symetrii, racjonalności i matematycznej

nowskiej maszyny w stronę patrzenia nań jak na żyjący
system.
Skoro jednak ułomności modelu neoklasycznego

elegancji, które wywodzą się od starożytnych Greków.

znane są już od dawna (tak zwani heterodoksyjni eko-

Włączamy ludzi w modele tak, jakby byli racjonalni

nomiści krytykują go od dziesięcioleci), jak wytłumaczyć

i potrafili patrzeć w przyszłość. Z kolei gospodarkę mo-

wielkie poważanie, którym cieszy się od tylu lat? W tym

delujemy tak, jakby podlegała harmonii kryształowych

przypadku odpowiedź nie ma nic wspólnego ze skutecz-

sfer. Podobnie jak Grecy przykładamy do wszechświata

nością prognozowania. Zostaje nam zatem tylko estety-

nasze pojmowanie porządku i logiki, z jedną zasadni-

ka i status quo. Podobnie jak to miało miejsce w przy-

czą różnicą. Za pomocą greckiego modelu można było

padku greckiego modelu kosmosu, tak i tu koncepcja,

formułować pożyteczne prognozy zdarzeń pokroju sło-

jakoby kształt systemu był stabilnym, racjonalnym,

necznych zaćmień, więc starożytni potrafili przynajmniej

efektywnym i optymalnym wynikiem procesu rządzone-

przewidzieć, kiedy zgaśnie im światło. Nasze modele nie

go prawami matematyki, jest w oczywisty sposób fawo-

odznaczają się takim poziomem empirycznej skuteczno-

ryzowana przez wąską elitę – ów krąg odległych gwiazd

ści. Kryzys, który zaczął się w 2007 roku i niemal wygasił

na finansowym firmamencie, który czerpie najwięcej

globalny system finansowy, okazał się zaskoczeniem

korzyści z aktualnego stanu rzeczy.

dla każdej większej instytucji prognostycznej, włącznie
z MFW, OECD i amerykańską Rezerwą Federalną.
Częściowo w następstwie kryzysu obserwujemy

Tym samym raz jeszcze potrzebujemy nowego modelu świata – i to takiego modelu, który będzie bazował
na chaotycznej rzeczywistości ludzi i ich otoczenia, a nie

obecnie rozwój potencjalnie dobrej alternatywy dla

na eleganckich okręgach. Czy kryzys finansowy okaże

ekonomii głównego nurtu, która wykorzystuje nowe

się kometą, która skruszy kryształowe sfery?

narzędzia zaczerpnięte z matematyki stosowanej (na
przykład teorię złożoności, teorię sieci, dynamikę nieli-

Przeł. Jan Gmurczyk

niową) oraz innych dyscyplin (na przykład psychologii,

David Orrell – kanadyjski pisarz, doktor nauk matematycznych. Jego ostatnia książka to
Truth or Beauty: Science and the Quest for Order (2012).
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Efekt czarnego łabędzia
ALEKSANDRA KANIEWSKA

W świecie, który gwarantuje nam wszystko, tylko
nie stabilność, musimy nauczyć się żyć ze świadomością ciągłej zmiany. Mądra elastyczność jest
dziś walutą cenniejszą niż złoto i diamenty.

Brothers, a potem także i państwa (Islandia, Grecja,
Hiszpania). Eksperci znów mocno się zdziwili: „Czyżby
nie dało się przewidzieć koniunktury?”.
W Wielkiej Brytanii od trzech lat furorę robi książeczka dla dzieci z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku
zatytułowana 2010: Living in the Future, która jest literacką (i w założeniu jedynie zabawną) próbą przewidzenia,
jak będzie wyglądał świat za czterdzieści lat. Jej autorem

Rok 2006 miał być rokiem huraganów. Tak przy-

jest Geoffrey Hoyle, pisarz science fiction i syn znane-

najmniej uznało amerykańskie Narodowe Centrum

go astronoma Sir Freda Hoyle’a, który ukuł określenie

Huraganów. Stany Zjednoczone miało nawiedzić nawet

„Wielki Wybuch”. To kultowa pozycja dla fanów futu-

dziesięć cyklonów. Ku zaskoczeniu wszystkich był to

rologii, w której Hoyle junior z zadziwiającą trafnością

jeden z najspokojniejszych sezonów wakacyjnych od

odgadł, jak ogromną rolę w życiu człowieka XXI wieku

kilkudziesięciu lat. Zamiast dziesięciu, do wybrzeży USA

będzie odgrywał przenośny komputer, jak niezbędne

dotarło zaledwie pięć cyklonów, w dodatku względnie

staną się telefony z ekranem dotykowym i kuchenki

łagodnych. Eksperci zachodzili w głowę, co poszło nie

mikrofalowe, a także usługi zdalne, na przykład zakupy

tak w ich analizach. „Nie da się przewidzieć pogody” –

z domu czy komunikacja przy pomocy kamer interne-

orzekli w końcu.

towych. Przepowiednia Brytyjczyka miała jednak sporo

W tym samym czasie, w styczniu 2006 roku, dziennik
„The Wall Street Journal” prognozował, że nadchodzące

słabych punktów. Zakładał on na przykład, że w 2010
roku tydzień pracy skróci się do trzech dni (mówił o tym

Czarnych łabędzi nie da się przewidzieć, mimo że człowiek sądzi, jakoby posiadał umiejętność wyciągania
wniosków z poprzednich katastrof.
miesiące będą katastrofalne dla rynków finansowych.

zresztą już w 1928 roku John Maynard Keynes), a strojem

Co się okazało? Nowojorskie indeksy giełdowe wzrosły

codziennym obywateli Europy będzie… kombinezon.

w ciągu następnych miesięcy o 16 procent. „Wall Street
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Skąd skłonność człowieka do futurologii? Od wieków

Journal” z przekonaniem graniczącym z pewnością

pragniemy, bardziej niż czegokolwiek innego, przewi-

przewidywał też pozytywną sytuację ekonomiczną na

dzieć naszą przyszłość. Jeszcze zanim człowiek wynalazł

2007 rok – rok początku wielkiego kryzysu. Chwilę póź-

teleskop, marzył o tym, żeby zrozumieć funkcjonowanie

niej nadmuchana bańka spekulacyjna pękła, załamał się

kosmosu. Więcej, żeby z precyzją dociec, w jaką stronę

rynek nieruchomości, niewypłacalność zaczęły ogłaszać

zmierza świat i kiedy może się skończyć. To właśnie

wielkie firmy, między innymi finansowy gigant Lehman

ludzka intelektualna ciekawość połączona z arogancją

Efekt czarnego łabędzia

była motorem napędowym odkrywców. „Przyszłość jest

w czasie z początkiem kryzysu finansowego, na rynku

jak ekran, w którym odbijają się nasze marzenia i lęki.

ukazała się jego pierwsza książka: The Black Swan: The

Fascynuje nas to, co nieznane, nawet jeśli chodzi o prze-

Impact of Highly Impropable (Czarny łabędź: wpływ tego,

powiednię na miliard lat wprzód. Patrzenie w przyszłość

co nieprawdopodobne). Dziennik „The Sunday Times”

pozwala minimalizować ryzyko dnia codziennego”

szybko uznał ją za jedną z 12 najważniejszych książek

– tłumaczy Nick Bostrom, profesor filozofii i dyrektor

wydanych na świecie od zakończenia II wojny światowej.

oksfordzkiego Instytutu Przyszłości Ludzkości (Future

Publikacja osiągnęła status międzynarodowego best-

of Humanity Institute, FHI), który przygotowuje pro-

selleru: przetłumaczono ją na 31 języków i sprzedano

gnozy futurologiczne dotyczące zagrożeń dla istnienia

ponad trzy miliony egzemplarzy.

człowieka.

Taleb jest krytykiem wszechobecnej w mediach

„Słońce powstało 4,5 miliarda lat temu i paliwa starczy

i analizach futurologii. Według niego losy świata są kształ-

mu jeszcze na około 6 miliardów lat. Ale to nie my, ludzie,

towane przez wydarzenia, których nikt i tak nie byłby

będziemy świadkami jego końca. Prawdopodobnie zoba-

w stanie przewidzieć, wydarzenia zadziwiające, a także

czą to twory tak podobne do nas jak my do dzisiejszych

wpływające na rzeczywistość. To tak zwane czarne

owadów” – stwierdził niedawno Martin Rees, kosmolog

łabędzie. Skąd ta metafora? Bo ludzie przez lata myśleli,

i laureat brytyjskiego odpowiednika Nobla – Nagrody

że na świecie istnieją tylko białe łabędzie i byli zdumieni,

Nie chodzi o to, żeby we współczesnym świecie odrzucić zdobycze cywilizacji, ale żeby żyć w pełnej świadomości wyzwań i zagrożeń związanych ze zmiennością
otoczenia.
Templetona – współpracujący z FHI. Ale kto będzie w sta-

kiedy w Australii odkryto także ptaki o czarnym upierze-

nie sprawdzić prawdziwość tak odległej prognozy?

niu. Czarne łabędzie mogą wywoływać negatywne skutki

Ciekawość intelektualna nakazuje ciągłe zgłębia-
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– jak wybuch I czy II wojny światowej. Ale mogą też być

nie otaczającego nas świata oraz zachodzących w nim

pozytywne – do takich Taleb zalicza powstanie internetu

procesów i zmian. Ale coraz bardziej drażni arogancja

czy Google’a. Czarnym łabędziem był atak terrorystyczny

ekspertów, którzy witają nas codziennie z nagłówków

na World Trade Center 11 września 2001 roku, masakra

dzienników, w telewizyjnych i radiowych programach

w Norwegii w 2011 roku, a także wciąż nieugaszony

śniadaniowych, dostarczając analiz, prognoz, futury-

kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 roku. Co

stycznych wizji, które… najczęściej się nie sprawdzają!

ciekawe, już w pierwszym wydaniu The Black Swan Taleb

Skoro dziś, w XXI wieku, zdaje nam się, że prawie wszyst-

ostrzegał, że amerykański system finansowy jest niewy-

ko już wiemy i rozumiemy, kiedy najdokładniejsze ścieżki

dolny, a działalność prywatnego funduszu Fannie Mae,

na globalnej mapie świata są już wytyczone, dlaczego

który finansował kredyty hipoteczne, to „jak siedzenie na

wciąż nie jesteśmy w stanie przewidzieć najprostszych

beczce z prochem”. Wówczas nikt z zarządzających firmą

wydarzeń, a relatywnie proste zależności układają się

nie dostrzegł ryzyka. Zaledwie rok później zagrożony

w zrozumiałą całość dopiero w retrospektywie?

upadkiem fundusz Fannie Mae został znacjonalizowany

„Nie umiemy wyciągać wniosków z własnej omyl-

przez rząd USA. Był to zdecydowanie jeden z kosztow-

ności” – twierdzi Nassim Nicholas Taleb, amerykański

niejszych bailout’ów prywatnej firmy w amerykańskiej

statystyk, eseista i finansista libańskiego pochodzenia.

historii. „Co jest słabe, powinno móc upaść, najlepiej, kie-

Taleb, wielbiciel rachunku prawdopodobieństwa, jest

dy nie jest za duże”, „we Francji w latach osiemdziesiątych

autorem trzech książek oraz niezliczonych wykładów

socjaliści przejęli banki. Pod koniec pierwszej dekady XXI

na temat ryzyka i zmienności otaczającego nas świa-

wieku amerykańskie banki przejęły rząd” – to tylko dwie

ta. W 2007 roku, co w zadziwiający sposób zbiegło się

z maksym, które można znaleźć w książce Taleba.

Efekt czarnego łabędzia

Czarnych łabędzi nie da się przewidzieć, mimo że

Nie chodzi więc o to, żeby we współczesnym

człowiek sądzi, jakoby posiadał umiejętność wyciąga-

świecie odrzucić zdobycze cywilizacji, ale żeby żyć

nia wniosków z poprzednich katastrof. To nasza ludzka

w pełnej świadomości wyzwań i zagrożeń związanych

arogancja powoduje, że ciągle wpadamy w kłopoty jak

ze zmiennością otoczenia. Z tych wzorców korzystają

Titanic na górę lodową, chociaż wiemy, jak skończył się

niektóre branże sektora prywatnego – na przykład

tamten wypadek.

branża lotnicza, która rozwija się tylko poprzez zmianę.

Jak więc radzić sobie z nieprzewidywalnością świata?

Każdy wypadek, nawet najdrobniejszy, przyczynia się

Budując odporność i krzepkość, nie tylko systemu, ale

do poprawy jakości i bezpieczeństwa kolejnych lotów.

i ludzi – odporność, która nie będzie wypadkową siły i za-

„Najbardziej elastyczne i najlepiej przygotowane na kry-

awansowania technologicznego, ale inteligentnej elastycz-

zys są dzisiaj korzystające z rzeczywistego kapitału firmy

ności. Które zjawiska czy rzeczy są elastyczne? Nie da się do

z Doliny Krzemowej i nowojorski przemysł restauracyjny,

nich zaliczyć niezrozumiałych i wirtualnych instrumentów

który wyłapuje trendy i szybko się do nich dostosowuje”

finansowych dostarczanych przez banki. Tak samo nieela-

– twierdzi Taleb.

Wielkość tworzy system, w którym gubi się nie tylko
indywidualny talent i kreatywność, ale też odpowiedzialność.
styczne są komputery czy wyrafinowane gadżety elektroniczne. Czy elektroniczna książka typu Kindle przetrwa

szybko zmieniającego się świata są rozrośnięte admi-

zalanie jej kubkiem kawy? Pewnie nie. W przeciwieństwie

nistracje rządowe, zbyt ustrukturyzowane korporacje

do starej książki, która przeszła przez wiele rąk i – mimo że

i odczłowieczone banki. Według autora The Black Swan

zniszczona – wciąż nadaje się do użytku.

każdy system powinien być jak kot, który spada na

„Otaczający nas świat jest maszyną, a rozwój człowie-

cztery łapy, a nie jak zepsuta pralka z milionem nie-

ka polega jedynie na ciągłym udoskonalaniu kolejnych

działających części. Taleb postuluje więc uproszczenie

trybów i funkcjonalności” – powiedzieliby spadkobier-

systemów poprzez zmniejszenie ich struktury. Jest też

cy epoki Oświecenia. Gdyby tak było, do rozwiązania

zwolennikiem minimalnej interwencji państwa w gospo-

problemów ostatniego globalnego kryzysu finansowego

darkę, przy jednoczesnej racjonalnej regulacji, zwłaszcza

wystarczyłby podręcznik inżynierski i kilka gotowych

sektora bankowego, bardzo podatnego na turbulencje

recept ekonomicznych. Zamiast tego każdy system –

i oddziaływanie czarnych łabędzi. Tym bardziej że „taniej

społeczny, instytucjonalny, ekonomiczny czy kulturowy

jest ratować z katastrofy finansowej obywateli niż wiel-

– jest jak organizm, i w taki właśnie organiczny sposób

kie korporacje”, jak wielokrotnie podkreślał ekonomista

się rozwija. Nie funkcjonuje bez bodźców zewnętrznych

i laureat Nagrody Nobla Paul Krugman.

czy bez ciągłego dostosowywania się do zmian. Jest
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Z kolei jednymi z najsłabszych ogniw współczesnego

Filozofia Nassima Nicholasa Taleba jest intuicyj-

w naturalny sposób elastyczny – jeśli nie dostarczamy

nie rozsądna. To umiejętność czytania znaków, które

organizmowi energii z pożywienia, pobierze ją z mięśni

zostawiła człowiekowi historia. Wiadomo, że małe jest

czy z zapasów tłuszczu; nasze kości wzmacniają się od

nie tylko piękne, ale też efektywne – im większa firma,

kontrolowanego wysiłku, a kruszeją, kiedy pozostają

tym większy jej potencjalny zysk, ale i ryzyko strat.

w ciągłej bezczynności. Podobnie jest w społeczeństwie,

Dodatkowo, większa struktura utrudnia komunikację,

które łagodnie dopasowuje się do zmian, chociażby

mnoży dezinformację i zwiększa podatność na błędy.

w sferze obyczajów. Taką ewolucyjną elastyczność

Wyobraźmy sobie słonia i mysz. Które z nich szybciej

Nassim Nicholas Taleb nazywa „antydelikatością” (ang.

ucieknie z rozpadającego się budynku? Jeśli weźmiemy

antifragility) i podsumowuje ją krótko: „Co cię nie zabije,

pod uwagę stado słoni i grupę myszy, odpowiedź jest

to cię wzmocni”.

jeszcze prostsza.

Efekt czarnego łabędzia

Wielkość tworzy system, w którym gubi się nie tylko

Wyciągając wnioski z własnej omylności, warto za-

indywidualny talent i kreatywność, ale też odpowie-

cząć myśleć o otaczającym nas świecie jak o elastycznej

dzialność. To zbiorowa anonimowość kreuje kolejne

myszy, nie ociężałym słoniu. W walce z kryzysem wcale

bańki spekulacyjne, a także tworzy kulturę, w której

nie chodzi o samą walkę, ale o to, żeby kryzysowe straty

niewłaściwe zachowanie nie tylko nie jest karane, ale

przekuć w zyski. Przyszłości nie da się bowiem przewi-

jeszcze premiowane. Czy ktoś pomyślał, jak niewłaściwa

dzieć, ale można się do niej dobrze przygotować.

jest sytuacja, w której bonusy motywacyjne w bankach
nie mają swojej przeciwwagi w postaci kar finansowych?

Przy pisaniu tekstu korzystałam z dwóch książek

„Powinno się piętnować zwiększanie ryzyka” – twierdzi

autorstwa Nassima Nicholasa Taleba: The Black Swan: The

Taleb. Tak właśnie robili rzymscy władcy, którzy profesjo-

Impact of the Highly Improbable (2007) oraz Antifragile:

nalizm swoich inżynierów testowali, nakazując im spać

Things That Gain from Disorder (2012).

pod własnoręcznie zaprojektowanymi mostami.

Aleksandra Kaniewska – analityk ds. polityki zagranicznej w Instytucie Obywatelskim,
absolwentka Modern Japanese Studies na Uniwersytecie Oksfordzkim, publicystka.
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Efekt czarnego łabędzia

Kapitalizm po kryzysie
TOMASZ ŻYLICZ

Kryzys lat 2008–2009 obnażył nieefektywność
i niesprawiedliwość pewnych rozwiązań gospodarczych. Ale czy winy należy szukać w ekonomii?

wykładniczy proces wykorzystania czegokolwiek musi
doprowadzić do uderzenia w barierę bezwzględnej
dostępności tego czegoś. Ale o tym wiadomo było od
dawna. Natomiast kryzys lat 2008–2009 unaocznił, że
nie tylko wzrost, ale i rozwój mogą nie być trwałe.
Popularność zyskały opinie, że rynki działają gorzej
niż rządy. Jeśli chce się zatem zapewnić ludziom szczę-

Słowo „kryzys” zrobiło zawrotną karierę. Wszystko

ście, to trzeba ich chronić przed gospodarką rynkową.

próbuje się nim tłumaczyć, choć to, co się obecnie

Można pobłażliwie traktować tego typu opinie wygła-

obserwuje, nie przypomina kryzysu z lat trzydziestych

szane w krajach, które nigdy nie znalazły się w obozie

ubiegłego wieku. Wtedy PKB w wielu krajach spadł o 30

gospodarki planowej, ale podobne sądy dało się

procent, przy czym jego podstawa była dużo skromniej-

słyszeć także w Polsce. Odżyły również koncepcje

sza. Całe społeczeństwa uległy drastycznej pauperyzacji. „Trzeciej Drogi” – wariantu socjalizmu, który wprawdzie
A warunki życia potrafiły być naprawdę złe. Kryzysowy

odżegnuje się od nieudanych eksperymentów XX wieku,

niedostatek w Niemczech pomógł Hitlerowi przejąć

ale grzeszy taką samą jak one utopijnością. Nawet

władzę w sposób demokratyczny. Obecny spadek PKB
jest znacznie łagodniejszy. Pomijając niektóre kraje,
gdzie PKB był sztucznie napompowany oszukańczymi

Widocznie XXI wiek szykuje się do powtórzenia

transakcjami, spadek nie przekroczył kilku procent.

dyskusji nad rolą planu i rynku. Tym razem jednak

Bezrobocie młodych jest wielką tragedią, ale to nie tyle

argumentacja powinna zostać wzbogacona o empi-

kryzys jest za nie odpowiedzialny, lecz raczej niedosto-

ryczne doświadczenia XX wieku, jak również o pojęcia

sowanie profilu wykształcenia do potrzeb społecznych.

analityczne wypracowane w końcu ubiegłego stulecia,

Wśród tak zwanych „oburzonych” przeważają absol-

a wśród nich zwłaszcza o efektywność i sprawiedli-

wenci kierunków studiów, których potrzeba znacznie

wość międzypokoleniową. Wolno zapytywać o to, jak

mniej, niż wypromowano. Ofiary kryzysu oczywiście

w praktyce zapewnić efektywność i sprawiedliwość i czy

mają prawo mieć poczucie krzywdy, ale ich egzystencja

ekonomia jest przygotowana, by to analizować.

zazwyczaj nie jest zagrożona – przeciwnie niż w latach
trzydziestych ubiegłego wieku.
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śmierć pułkownika Kadafiego, wielkiego entuzjasty
„Trzeciej Drogi”, nie była w stanie zabić tej koncepcji.

Można spotkać się z opiniami, że kryzys obnażył
słabość ekonomii i wykazał potrzebę nowego spojrzenia

Trzęsienie ziemi wywołane załamaniem gospodar-

na nią. Przede wszystkim jednak należy przypomnieć,

czym i skandalami finansowymi ożywiło dyskusję nad

czego dotyczy ekonomia, i dopiero na tym tle stawiać

przyszłością kapitalizmu. Postawiło także na nowo py-

pytanie, czy trzeba ją zmieniać. Przyjmuje się, że eko-

tania o trwałość rozwoju. Część dyskusji dotyczy spraw

nomia jest nauką o tym, co człowiek wybiera w sytuacji,

wałkowanych już od dziesięcioleci. Na przykład zwraca

gdy nie może mieć wszystkiego, czego by zapragnął.

się uwagę na nonsensowność pojęcia „trwały wzrost”;

Ekonomia jest więc nauką o faktycznych zachowa-

Kapitalizm po kryzysie

niach człowieka, a nie o tym, co ów człowiek powinien

Wszystkie wyniki Elinor Ostrom dotyczą tego, co

zrobić. Ekonomia nie może wyręczać polityki czy religii.

analizują ekonomiści reprezentujący state-of-the-art.

Z faktu, że człowiek wybiera niemądrze albo niemo-

Struktury motywacyjne, rozwiązania instytucjonalne,

ralnie, nie wynika, że metoda, która to stwierdza, jest

perspektywy osiągnięcia efektywności – wszystkie te

błędna. Owszem, jeśli badanie ekonomiczne wykazuje

problemy były analizowane przez ekonomię głównego

powszechność wyborów, które prowadzą do niepoko-

nurtu od lat. Nowością jest empiryczne potwierdzenie

jących wyników, warto postawić pytanie, dlaczego tak

adekwatności rozwiązań instytucjonalnych przyjmowa-

się dzieje. Ale to nie ekonomia jest odpowiedzialna za

nych spontanicznie. Bez badań Ostrom uczeni mogliby

te wybory, choć może być ewentualnie winna niedosta-

długo dywagować o tym, czy właściwe rozwiązania

tecznego wyjaśnienia genezy patologii.
Kryzys lat 2008–2009 obnażył nieefektywność

wymagają prywatnej, czy publicznej własności zasobów
naturalnych. Natomiast dzięki jej badaniom wiemy, że

i niesprawiedliwość pewnych rozwiązań gospodarczych.

od formalnej struktury własności ważniejsze są reguły

Ale czy winy należy szukać w ekonomii? Przyznanie

decyzyjne oparte na wspólnych wartościach i tradycji.

ekonomicznej Nagrody Nobla Elinor Ostrom i Oliverowi
Williamsonowi w 2009 roku było komentowane jako rze-

Osiągnięcia Olivera Williamsona są nawet bardziej
zgodne z podręcznikową analizą ekonomiczną. Kładzie

kome „przebudzenie”. Trudno zgodzić się z taką opinią.

on nacisk na koszty transakcyjne. Pyta przy tym o sto-

Zacznijmy od Ostrom. Jej zasadniczą zasługą jest

sowanie prawa i realizację polityki, na co odpowiedź

wykazanie empiryczne, że – wbrew innym analizom –

można znaleźć w teorii ekonomicznej. Analizuje ame-

zasoby wspólne nie muszą być skazane na zagładę. Ale

rykańskie ustawodawstwo antymonopolowe, wskazuje

Trzęsienie ziemi wywołane załamaniem gospodarczym
i skandalami finansowymi ożywiło dyskusję nad przyszłością kapitalizmu.
bynajmniej nie jest to „dysydencki” punkt widzenia.

na jego populistyczne podłoże i sugeruje rozwiązania

Ekonomiści stworzyli aparaturę pojęciową służącą

o solidniejszych podstawach ekonomicznych. Zauważa

analizie systemów zarządzania, które mogą utrudniać

na przykład, że wielkie korporacje dysponują potężny-

lub ułatwiać efektywność gospodarowania. Bez żadnej

mi możliwościami korumpowania polityków. Niemniej

przesady można twierdzić, że ważne studia nad asy-

jednak w oparciu o modele ekonomiczne konkluduje, że

metrią informacyjną, teorią agencji i kosztów transak-

lepiej zwalczać patologiczne powiązania bezpośrednio,

cyjnych – z których wiele już wcześniej uhonorowano

aniżeli sztucznie ograniczając wielkość korporacji.

Nagrodą Nobla – utorowały drogę osiągnięciom Elinor
Ostrom.
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Nie jest bynajmniej Williamson ekonomistą, który
poświęcałby naukową precyzję na rzecz poprawności

Ostrom nie twierdziła, że analiza ekonomiczna

politycznej. Jego analizy są naukowo ścisłe i nieraz pozo-

jest błędna, tylko że ekonomiści nie powinni ustawać

stają w sprzeczności z tak zwanym zdrowym rozsądkiem

w wysiłkach analizowania rzeczywistych rozwiązań, aby

i utartymi praktykami. Mógłby wprawdzie dywagować

rozumieć ludzkie postępowanie. Okazuje się, że ludzie są

bez odwoływania się do matematyki, a jednak jest gorą-

bardziej racjonalni, ufają sobie bardziej i są gotowi współ-

cym zwolennikiem tak zwanej Organizacji Przemysłowej

pracować chętniej, aniżeli często zakładamy. A to przecież

(Industrial Organization), gałęzi nowoczesnej ekonomii,

nie wymaga porzucenia paradygmatu. Są intelektualiści,

która wymaga biegłości w matematyce i jest z tego

którzy nie znają ekonomii głównego nurtu i powtarzają

powodu krytykowana. Dorobek Williamsona dowodzi,

opinie niepoparte rzetelnymi analizami naukowymi. Nie-

że współczesny ekonomista może łączyć głębokie zro-

mniej, ekonomia jest dobrze przygotowana do tego, by

zumienie czynników humanistycznych i społecznych ze

zmierzyć się z nękającymi świat problemami.

ścisłością argumentacji naukowej.

Kapitalizm po kryzysie

Jest też Williamson ekonomistą, który lepiej niż inni ro-

Ekonomia i jej rozwój nie mogą naśladować fizyki.

zumie rolę, jaką może odgrywać rynek, instytucje i polityka.

Niemniej, pouczająca jest historia tej dyscypliny w ciągu

W odniesieniu do załamania gospodarczego podkreśla

ostatnich dwudziestu paru stuleci. Autorytet Arysto-

winę polityki i zaniedbania rządów, a nie zawodność

telesa był niezwykły. Przez ponad dwa tysiące lat jego

rynków. Jest oczywiste, że podmioty gospodarcze zawsze

stwierdzenia uważano za wyrocznię nawet tam, gdzie

będą realizować swoje partykularne interesy. Tymczasem

mylił się w sposób ewidentny (na przykład w opisie

rząd powinien zapewniać, że w tych dążeniach będą przy

budowy szczęki konia). Na każdy temat potrafił wypo-

okazji zwiększać, a nie zmniejszać dobrobyt społeczny.

wiedzieć się inteligentnie i w sposób dający możliwość

Są ludzie, których mogło dziwić, że banki nie realizują

wielorakiej interpretacji. Nawet różne teorie pieniądza

interesów swoich klientów, a dyrektorzy korporacji nie

– nominalistyczna i kruszcowa – mogą zostać wywiedzio-

działają w interesie akcjonariuszy. Jednak dla porządnie

ne z pism Arystotelesa. Udało mu się wstrzymać rozwój

wykształconego ekonomisty nie jest to żadna niespo-

fizyki na dwa tysiące lat. Nauczał – i wszyscy to za nim

dzianka. Studenci nowoczesnej mikroekonomii rozwią-

powtarzali – że ruchu nie da się zbadać, jest bowiem dia-

zują zadania z teorii agencji, które dotyczą właśnie tego

lektycznie sprzeczny. Jeśli coś leci, to podlega oporowi,

zagadnienia; analizują budowę kontraktów, aby ocenić

który temu lotowi przeciwdziała. Zdaniem Arystotelesa

Kryzys lat 2008–2009 unaocznił, że nie tylko wzrost,
ale i rozwój mogą nie być trwałe.
ich poprawność motywacyjną (incentive compatibility),

ruch jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie da się

czyli cechę, która wiąże interes jednej strony z interesem

go analizować metodami naukowymi.

drugiej. „Pękające bańki” albo skandaliczne bankructwa

to, co według Arystotelesa było niemożliwe do zbada-

nie byłby świadomy. Co więcej, nowoczesna analiza eko-

nia. Sformułował założenia, które natychmiast można

nomiczna podsuwa narzędzia, za których pomocą można

byłoby uznać za prostackie. No bo jak na ciało może nie

opanować te zjawiska. Jeśli politycy ich nie wdrażają, to

działać żadna siła? Albo jak to możliwe, że masa ciała

winić należy ekonomistów, którzy im źle doradzają, a nie

jest skupiona w jednym punkcie? Przecież każdy wie, że

tych, którzy swoją pracę wykonują kompetentnie.

jest inaczej! A jednak dzięki swojej odwadze i umie-

Ekonomia przebyła długą drogę od czasu, gdy

jętnościom Newton przerwał zapoczątkowany przez

Adam Smith skupił uwagę na obserwowaniu rynku.

Arystotelesa impas i uruchomił wspaniały, trwający do

Życie gospodarcze coraz bardziej się komplikowało,

dziś rozwój fizyki.

a w ślad za tym również techniki ekonomii stawały się

Skuteczność podejścia Newtona powinna być inspi-

coraz bardziej złożone. Choć rzeczywistość jest zawsze

racją dla wszystkich, którzy parają się nauką. Abstrakcja,

bardziej złożona aniżeli naśladujące ją modele, nie ma

rozumiana jako pominięcie mniej istotnych szczegółów,

przecież innej drogi niż upraszczanie opisu, sporządza-

i umiejętność uogólniania to niezbędne składniki każdej

nie predykcji oraz ich weryfikacja na podstawie danych

analizy naukowej. Abstrakcja jest oczywiście trudniejsza

empirycznych lub eksperymentalnych. Dlatego studenci

w naukach społecznych niż w mechanice klasycznej,

powinni nabywać umiejętności potrzebnych raczej

ale nieunikniona. Jednocześnie bywa wyśmiewana, co

do upraszczania i analizowania niż do potwierdzenia,

może onieśmielać i popychać w kierunku gromadzenia

jak bardzo wszystko jest skomplikowane. Wielu z nas

materiału faktograficznego, który wprawdzie także

zrozumie słowa Sokratesa „wiem, że nic nie wiem” bez

jest niezbędnym składnikiem poznania, ale nie zastąpi

specjalnego wysiłku. Zapał i energię lepiej więc przezna-

naukowej refleksji.

czyć raczej na nabywanie umiejętności analitycznych niż
na studiowanie nieadekwatności wiedzy naukowej.
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Dopiero Newton odważył się systematycznie zbadać

nie obnażają niczego, czego kompetentny ekonomista

Kapitalizm po kryzysie

Ekonomia bywa powszechnie piętnowana za swoją
bezradność w wyjaśnianiu gospodarki. Sprawa jest

wszakże złożona. Specjaliści wyróżniają dwa zasadnicze

izolowani od tak pasjonujących kwestii, jak motywacja

odgałęzienia: mikroekonomię i makroekonomię. Wbrew

psychologiczna, zaufanie czy ograniczenia przyrodnicze.

temu, co wielu uważa, również mikroekonomia bada

Powinni być wyeksponowani na wszystkie wyzwania, jakie

całą gospodarkę. Różnica pomiędzy dwoma rodzajami

przynosi rzeczywistość. Ale wyrządziłoby się im krzywdę,

ekonomii nie wynika z przedmiotu badania, tylko z po-

gdyby kształcenie polegało na opisie problemów bez

dejścia. Mikroekonomiści starają się wyjaśnić rzeczywi-

zaoferowania technik pozwalających na ich analizę.

stość gospodarczą, badając motywacje indywidualnych

Istnieje szansa, że kryzys lat 2008–2009 zaowocuje

podmiotów, na przykład przedsiębiorców i konsumen-

zmianą ludzkich postaw wobec zagadnień społecz-

tów. Natomiast makroekonomistów interesują nie tyle

no-gospodarczych, chociaż doświadczenia kryzysu

indywidualne decyzje, co raczej ich ostateczny wynik

argentyńskiego 1999–2002 nakazują ostrożność w tym

– w postaci stopy wzrostu PKB, kursu waluty itp. Przewi-

względzie. Jednym ze skutków niewymienialności

dywania mikroekonomistów są dość poprawne i dają się

waluty była niemożność importowania towarów ame-

stosunkowo łatwo uzasadnić, natomiast przewidywania

rykańskich, w tym również filmów. Podobnie jak wiele

makroekonomistów są często kompromitująco błędne.

osób o wyrobionym guście, lokalni twórcy triumfowali.

Ale nie musi to wynikać z ignorancji. Po prostu pytania

Po raz pierwszy od lat pojawił się popyt na ambitne

stawiane przez makroekonomistów są dużo trudniejsze,

artystycznie filmy argentyńskie. Jednak szczęście trwało

choć przecież interesujące i ważne. Któż nie chciałby

tylko kilka miesięcy. Dość szybko ludzie zaczęli ponow-

poprawnie przewidzieć kursu waluty za dwa miesiące?

nie domagać się wyświetlania marnych, ale popular-

A jednak jest to zadanie bardzo trudne, w przeciwień-

nych filmów amerykańskich. Wynika z tego, że ludzkie

stwie do pytań, na które umieją odpowiedzieć mikroeko-

preferencje ewoluują powoli. Jeśli więc funkcjonuje

nomiści: jakiego typu aukcja jest najwłaściwsza w danych

się w gospodarce kierowanej przez popyt, a nie przez

okolicznościach albo jak ludzie cenią sobie czystą wodę.

decyzje administracyjne, nie jest łatwo szybko osiągać

Abstrakcja jest w mikroekonomii trudna, ale mimo
wszystko łatwiejsza niż w makroekonomii. W tej ostatniej jest tyle niepewnych składników, że każde uprosz-

zmiany pożądane przez osoby, które mają poczucie
głębszej wiedzy na jakiś temat.
Naprawienie sprawiedliwości międzypokoleniowej

czenie może być błędne. Właśnie dlatego makroekono-

polegające na racjonalizacji systemów emerytalnych

miści tak często się mylą; próbują pominąć coś, czego

i porzucenie aroganckiego stosunku do przyrody przez

akurat pominąć nie było wolno. Ale próbować trzeba.

dostosowanie sposobu życia do ograniczeń ekologicz-

Trzeba również umieć podporządkować swoje rozumo-

nych mogłoby nastąpić niezależnie od kryzysu. Nie-

wanie pewnym rygorom formalnym, aby nie ufać zbyt-

wykluczone jednak, że nastąpi dopiero pod wpływem

nio elokwencji oraz nie dać się zwieść pozornej oczywi-

szoku spowodowanego trudnościami gospodarczymi.

stości faktów, które rzekomo mówią same za siebie.

Jeśli tak się stanie, będzie to korzystny skutek kryzysu,

Położenie nacisku na naukę umiejętności analitycz-

jakiego doświadcza świat.

nych nie oznacza, że studenci ekonomii powinni być

Tomasz Żylicz – profesor i dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej.
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Banki zbyt duże, by upaść
ANDRZEJ SŁAWIŃSKI

Im mniejszy kapitał, tym większe ryzyko, że bankowi zabraknie pieniędzy na pokrycie strat, gdy się
pojawią. Kto pokrywa ryzyko? Dzisiaj nikt nie ma
wątpliwości, że podatnicy.

podtrzymuje ich istnienie, jest lobbing wynikający z ich
siły finansowej.
Zyskowność wielkich międzynarodowych banków
wynika stąd, że ich status jako instytucji ratowanych
w razie potrzeby z pieniędzy podatników pozwala im
zaciągać pożyczki taniej i podejmować większe ryzyko, niż ma to miejsce w przypadku innych banków i innych instytucji finansowych. Mogąc pożyczać taniej,
wielkie banki otrzymują w istocie subsydium od po-

W 2007 roku ukazała się książka Richarda Booksta-

datników3. Gdyby nie ono, dwa z pięciu największych

bera Jak stworzyliśmy demona1. Tytułowym zbiorowym

amerykańskich banków zanotowałyby w ubiegłym

demonem są skomplikowane instrumenty pochodne,

roku ujemny wynik finansowy, zyski kolejnych dwóch

których masowa sprzedaż stała się później (już po

spadłyby o 83–96 procent, a w piątym zmniejszyłyby

wydaniu książki) jedną z przyczyn wybuchu globalnego

się o 55 procent. Najlepszy z amerykańskich gigan-

kryzysu bankowego – między innymi z tego względu, że

tów miałby stopę zwrotu z kapitału na poziomie 5,6

ich nabywcy nie wiedzieli, jak dużo ryzykują. Instrumen-

procent4.
Czarodziejską różdżką, pozwalającą na osiąganie wy-

ty te były masowo sprzedawane głównie przez wielkie
globalne banki. Dlatego tytuł książki Richarda Booksta-

sokich stóp zwrotu, jest stosowanie przez banki dźwigni,

bera pasowałby jak ulał do książki na temat ich powsta-

co oznacza między innymi przeprowadzanie transakcji

nia i niemożności (jak dotąd) ich ponownego podziału .

spekulacyjnych za pożyczone pieniądze. Zwiększa to

2

Podział wielkich międzynarodowych banków to

stopę zysku, a więc relację dochodów do posiadanego

duży problem dla gospodarki światowej, ponieważ już

kapitału. Im mniej bank ma kapitału, tym wyższe może

samo ich istnienie jest poważnym źródłem ryzyka, a jed-

osiągnąć stopy zwrotu. Jednak im mniejszy kapitał, tym

nocześnie nie ma żadnych ekonomicznych powodów,

większe ryzyko, że bankowi zabraknie pieniędzy na po-

by wielkie banki – określane jako „zbyt duże, by upaść”

krycie strat, gdy się pojawią. Kto pokrywa ryzyko? Dzisiaj

(too big to fail, TBTF) – nadal istniały. Jedyną siłą, która

nikt nie ma wątpliwości, że podatnicy.

1 R. Bookstaber, Jak stworzyliśmy demona. Rynki, fundusze hedgingowe i ryzyko innowacji finansowych, przeł. O. Siara, Kurhaus Publishing, Warszawa
2012.
2 Najlepszą spośród nielicznych książek, które dotąd na ten temat wydano, jest monografia autorstwa Simona Johnsona (byłego głównego ekonomisty Międzynarodowego Funduszu Walutowego) pt. 13 Bankers. Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown, Pantheon, New York 2010.
3 K. Ueda, B.W. Weder di Mauro, Quantifying Structural Subsidy Values for Systematically Important Financial Institutions, International Monetary Fund
Working Paper, WP/12/128, Washington 2010.
4 Why should taxpayers give big banks $83 billion a year?, Bloomberg, 21 lutego 2012, http://www.bloomberg.com/news/2013-02-20/why-should-taxpayers-give-big-banks-83-billion-a-year-.html (dostęp dnia 6 sierpnia 2013).
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Oba czynniki – stosowanie przez wielkie banki wy-

Powodowało to, że banki były zmuszone szukać innych

sokich dźwigni i dana im przez podatników możliwość

źródeł dochodu, w tym między innymi dochodów

dużo tańszego zaciągania pożyczek – sprawiają, że bar-

z tradingu, czyli z przeprowadzania krótkoterminowych

dzo zyskowne są instytucje, które ze względu na swój

transakcji na rynkach finansowych. W rzeczywistości

ogrom i złożoność nie mogą być dobrze zarządzane,

jednak banki były nie tylko zmuszone, ale także po

a podejmują duże ryzyko . Tej szkodliwej sytuacji można

prostu skuszone możliwością osiągania (dzięki stoso-

by zaradzić, tylko dzieląc wielkie banki lub zwiększając

waniu dużych dźwigni) relatywnie dużych dochodów

przynajmniej kilkakrotnie stosowane wobec nich dzisiaj

z przeprowadzania transakcji na szybko rozwijających

wymogi kapitałowe6. Na razie jednak lobbing bankowy

się rynkach finansowych.

5

skutecznie chroni banki przed obiema zmianami.
Niniejszy artykuł przypomina proces powstawania

Rosnący udział papierów wartościowych w bilansach
banków spowodował dwie konsekwencje. Po pierw-

wielkich globalnych banków i konsekwencje, jakie ma to

sze, zwiększał się udział pożyczek międzybankowych

dla Polski, pomimo że u nas takich banków nie ma.

w finansowaniu aktywów banków, co oznaczało ich

Mogąc pożyczać taniej, wielkie banki otrzymują w istocie subsydium od podatników.
U podłoża wybuchu globalnego kryzysu bankowe-

rosnące wzajemne uzależnienie, rodzące ryzyko efektu

go, który zaczął się w 2007 roku, leżały zmiany, jakie za-

domina upadków banków, nazywane w języku finansów

częły się w bankowości i na rynkach finansowych jeszcze

eufemistycznie „ryzykiem systemowym”. Po drugie,

w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wcześniej

zwiększający się udział portfeli papierów wartościowych

banki były klasycznymi bankami komercyjnymi, a więc

w aktywach banków oznaczał ich rosnącą integrację

instytucjami ograniczającymi się głównie do zbierania

z rynkami finansowymi. Rosła zależność wyników finan-

depozytów i udzielania kredytów (przede wszystkim

sowych banków od zmienności cen na rynkach finan-

kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw).

sowych, rosło więc ryzyko poniesienia przez banki strat

Od lat siedemdziesiątych relacja aktywów banków
do PKB zaczęła szybko rosnąć. Stało się tak głównie
dlatego, że banki zaczęły zwiększać swoje portfele

bilansowych w wyniku nieoczekiwanych spadków cen
na rynkach finansowych.
Przekształcanie się banków komercyjnych w banki

tradingowe (portfele papierów wartościowych i innych

uniwersalne, z coraz większymi portfelami papierów

aktywów, wykorzystywane do przeprowadzania krót-

wartościowych, przyniosło wprawdzie zwiększenie

koterminowych transakcji spekulacyjnych), a źródłem

zyskowności banków, ale nastąpiło to kosztem znacz-

finansowania spekulacji były krótkoterminowe pożyczki

nego zwiększenia podejmowanego przez nie ryzyka.

zaciągane na rynku międzybankowym7.

Sama zaś możliwość utrzymywania przez uniwersalne

W literaturze przedmiotu często uzasadnia się tę

banki ogromnych portfeli papierów wykorzystywanych

zmianę, tłumacząc, że banki nie miały innego wyjścia,

do przeprowadzania krótkoterminowych transakcji

ponieważ duże przedsiębiorstwa, zamiast zaciągać

spekulacyjnych była możliwa dzięki niskiemu odpisowi

pożyczki w bankach, zaczęły emitować papiery dłużne.

kapitałowemu na trading, co było z kolei rezultatem

5 M. Roe, The London Whale is the cost of too-big-to-fail, „Financial Times”, 25 marca 2013.
6 A.R. Admati, P.M. De Marzo, M.F. Hellwig, P. Pfleiderer, Debt Overhang and Capital Regulation, Rock Center for Corporate Governance Working Paper,
No. 114, Max Planck Institute, Bonn 2012.
7 T. Adrian, H.S. Shin, The Changing Nature of Financial Intermediation and the Financial Crisis of 2007–2009, Federal Bank of New York Staff Reports,
No. 439, 2010.
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lobbingu wielkich banków8. Niskie odpisy kapitałowe9

Z upływem czasu banki zaczęły wykorzystywać

na trading spowodowały, że krótkoterminowe transakcje

tę możliwość w sposób coraz bardziej lekkomyślny.

spekulacyjne były w istocie dotowane. Zarządy banków

W coraz większym stopniu źródłem finansowania długo-

nie bały się podejmowania ryzyka związanego ze speku-

terminowych kredytów hipotecznych stały się krótko-

lacją, ponieważ zakładały, że ewentualne straty pokryją

terminowe pożyczki międzybankowe. Spowodowało

podatnicy .

to nie tylko radykalne zwiększenie się niedopasowania

10

Wysokie stopy zwrotu wielkich globalnych banków

pomiędzy terminami zapadalności aktywów i pasywów

wynikają także z posiadanej przez nie przewagi infor-

banków. Rosło także wzajemne uzależnienie się banków,

macyjnej, biorącej się stąd, że konglomeraty finansowe,

zwiększając w konsekwencji ryzyko systemowe.

którymi są w istocie wielkie globalne banki (w ich strukturze występują banki komercyjne, banki inwestycyjne,

W latach dziewięćdziesiątych masowo udzielane kredyty hipoteczne stały się surowcem wykorzystywanym

Głównym motywem działania banków były krótkoterminowe zyski i pewność, że straty pokryją podatnicy.
fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe,

przez zakładane przez banki fundusze sekurytyzacyjne

fundusze emerytalne i fundusze arbitrażowe), wiedzą po

do masowej „produkcji” strukturyzowanych (transzowa-

prostu więcej niż inne instytucje na temat przepływają-

nych) obligacji. Również emisja tych „toksycznych”, jak je

cych przez rynki strumieni płatności i zmieniających się

dzisiaj nazywamy, obligacji stała się źródłem (i to jednym

oczekiwań różnych grup uczestników życia gospodar-

z głównych) wzrostu ryzyka systemowego.

czego, i wiedzę tę wykorzystują w przeprowadzanych
transakcjach spekulacyjnych .

Mimo wszystkiego, co wiemy o krótkoterminowym
horyzoncie decyzyjnym banków, jest rzeczą zadziwiającą,

11

Od lat osiemdziesiątych ryzyko systemowe w sys-

jak bardzo lekceważyły one ryzyko związane z zakupem

temie bankowym zaczęło rosnąć także na skutek tego,

obligacji strukturyzowanych. Nikt lepiej niż one nie mógł

że wpuszczono banki komercyjne na rynki hipoteczne,

wiedzieć, że rynki obligacji strukturyzowanych są niepłyn-

a więc tam, gdzie ich wcześniej nie było . Podaż kredy-

ne, co rodziło ryzyko, że w razie załamania się zaufania do

tów hipotecznych zaczęła szybko rosnąć. W dużej mie-

rzeczywistej wartości tych obligacji ich ceny silnie spadną,

rze stało się tak za sprawą postępu technologicznego,

a to narazi banki na duże straty bilansowe. Tak się rzeczywi-

który umożliwił stosowanie scoringu, dzięki czemu ban-

ście stało. Głównym motywem działania banków były krót-

ki mogły zestandaryzować udzielane kredyty. Kredyty

koterminowe zyski i pewność, że straty pokryją podatnicy.

hipoteczne stały się wystandaryzowanym „produktem”

Skoro mówimy o obligacjach strukturyzowanych

12

bankowym, który banki zaczęły masowo „produkować”

(takich jak CDO – Collateralized Debt Obligation), warto

na iście przemysłową skalę13.

przypomnieć – dla zobrazowania globalnego charak-

8 R. Lall, Why Basel II Failed and Why Any Basel III is Doomed, Global Economic Governance Working Paper, No. 52, Oxford University, Oxford 2009.
9 Odpis kapitałowy na określony rodzaj działalności banku stanowi teoretycznie źródło pokrycia strat, jakie może ona przynieść. Im wyższy odpis
kapitałowy, tym wyższe związane z tą działalnością koszty.
10 A. Haldane, Why Banks Failed the Stress Test, Marcus-Evans Conference on Stress Testing, The Bank of England, 13 lutego 2009.
11 P. Augar, The Greed Merchants. How the Investment Banks Played the Free Market Game, Portfolio, London 2005, s. 109–110.
12 R.K. Green, S.M. Wachter, The Housing Finance Revolution, University of Pennsylvania Institute for Law and Economics, Research Paper Series,
No. 09–37, Penn 2007.
13 A.E. Wilmarth, The Transformation of the U.S. Financial Services Industry, 1975–2000: Competition, Consolidation and Increased Risks, „University of
Illinois Law Review”, No. 2, maj 2002, s. 223; A.E. Wilmarth, The Dark Side of Universal Banking: Financial Conglomerates and the Origins of the Subprime
Financial Crisis, „Connecticut Law Review”, vol. 41, No. 4, 2009.
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teru aktywności wielkich banków – że dokonujący się

zagrożeń, które kumulowały się w bankach w wyniku

w amerykańskich funduszach sekurytyzacyjnych proces

przekształcenia się części z nich w globalne banki uni-

zamiany kredytów hipotecznych na CDO został sfinanso-

wersalne. Pierwszym elementem, który uruchomił bieg

wany głównie przez banki europejskie. Przyjmowały one

zdarzeń prowadzących do wybuchu globalnego kryzysu

depozyty od amerykańskich funduszy rynku pienięż-

finansowego, był silny spadek cen domów w Stanach

nego i pozyskane w ten sposób środki wykorzystywały

Zjednoczonych jesienią 2006 roku. Spowodowało to

na zakup emitowanych przez amerykańskie fundusze

pojawianie się obaw o spłacalność kredytów hipotecz-

sekurytyzacyjne krótkoterminowych papierów dłużnych

nych (głównie sławnych subprime) i spadek cen struktu-

(ABCP), których sprzedaż umożliwiała im zakupy „surow-

ryzowanych obligacji, będących efektem sekurytyzacji

ca” w postaci kredytów hipotecznych .

kredytów hipotecznych. Banki poniosły poważne straty

14

Z wymienionych powodów jest rzeczą uroczo

bilansowe. Pojawienie się wzajemnych obaw banków

zabawną, że europejskie banki przedstawiają się dzisiaj

o ich wypłacalność spowodowało masowe wycofywa-

jako niewinne sierotki, którym niedobre amerykańskie

nie udzielanych sobie wzajemnie krótkoterminowych

banki sprzedały toksyczne obligacje; podczas gdy w rze-

pożyczek. To spowodowało kryzys płynności. Co więcej,

czywistości europejskie banki brały udział w finansowa-

nastąpił run na banki, ponieważ fundusze arbitrażowe

Rządy wykorzystały pieniądze podatników na pokrycie
strat banków, a banki centralne udzielały masowo bankom pożyczek krótkoterminowych.
niu ich emisji. Straty, jakie mają obecnie z tego powodu,

(hedge funds17), zajmujące się krótkoterminową spekula-

są relatywnie małe, ponieważ kupiły wcześniej ubezpie-

cją, zaczęły masowo wycofywać swoje nieubezpieczone

czenie od nich w formie kontraktów CDS15 od amery-

depozyty ulokowane w bankach w formie zawierania

kańskiego ubezpieczyciela AIG (American International

z nimi transakcji repo18.

Group), który miał już wprawdzie upaść, ale uratowały

W tej sytuacji na pomoc bankom musiały ruszyć

go pieniądze amerykańskich podatników. Dzięki temu

banki centralne i rządy. Musiano zapobiec sytuacji,

rekompensaty dla nabywców CDS – w tym europejskich

w której masowe bankructwa banków stałyby się

banków – zostały wypłacone .

przyczyną tak głębokiej i długotrwałej recesji, jaka

16

Bieg zdarzeń bezpośrednio poprzedzających

zdarzyła się w czasie Wielkiego Kryzysu w latach

wybuch globalnego kryzysu finansowego był niczym

trzydziestych ubiegłego wieku19. Rządy wykorzysta-

innym jak zmaterializowaniem się potencjalnych

ły pieniądze podatników na pokrycie strat banków,

14 A. Krishnamurthy, S. Nagel, D. Orlov, Sizing up repo, National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 17768, Cambridge MA 2012.
15 Kontrakty CDS (Credit Default Swap) pełnią na rynku finansowym rolę polis ubezpieczeniowych chroniących inwestorów przed ryzykiem niewypłacalności firm, których obligacje kupili.
16 H.S. Shin, Global Banking Glut and Loan Risk Premium, Paper presented at 12th Jacques Polak Annual Research Conference Hosted by the International Monetary Fund, Washington DC, 10–11 listopada 2012.
17 Angielska nazwa hedge funds, czyli – gdyby tłumaczyć ją dosłownie – „fundusze zabezpieczone”, bierze się stąd, że skala ryzyka, które instytucje podejmują przy zawieraniu transakcji spekulacyjnych, jest zazwyczaj zmniejszana poprzez zawarcie transakcji przeciwstawnej, co stanowi
zabezpieczenie przed poniesieniem zbyt dużych strat. Ten rodzaj (częściowo zabezpieczonej) spekulacji określany jest w literaturze jako „arbitraż”,
w związku z czym najbardziej adekwatnym polskim tłumaczeniem hedge funds jest określenie „fundusze arbitrażowe”.
18 G.O. Aragon, P.E. Strahan, Hedge funds as liquidity providers: Evidence from the Lehman Bankruptcy, National Bureau of Economic Research Working
Paper, No. 15336, Cambridge MA 2009.
19 M.D. Bordo, The Great Depression and The Great Recession: What have we learned, Fourth P.R. Brahmananda Memorial Lecture, Reserve Bank of
India, 9 kwietnia 2012.
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a banki centralne udzielały masowo bankom poży-

pożyczek banków centralnych i pieniędzy podatników.

czek krótkoterminowych.

Co gorsza, w takiej sytuacji następuje także run na banki

Podstawowym zagrożeniem związanym z istnieniem
wielkich międzynarodowych banków jest to, że są one

w postaci masowego wycofywania z nich nieubezpieczonych depozytów20.
Siła lobby bankowego powoduje, że nie ma obec-

instytucjami, które mogą stosunkowo łatwo ponieść
straty, stając się ponownie przyczyną recesji i kryzysów

nie nawet planów podziału wielkich banków21. Mówi

fiskalnych, jeśli rządy znowu będą musiały angażować

się jedynie o wydzieleniu bankowości komercyjnej

pieniądze podatników w ratowanie banków. Ryzyko

i inwestycyjnej w ramach tego samego holdingu.

ponownego wystąpienia takiej sytuacji wynika stąd,

Również tworzenia unii bankowej w Europie nie będzie

że większość aktywów wielkich uniwersalnych banków

poprzedzał podział wielkich banków, w istocie bowiem

stanowią aktywa tradingowe, wykorzystywane do krót-

jest na odwrót. Unię bankową tworzy się po to, by moż-

koterminowej spekulacji.

liwie było ratowanie wielkich banków, których straty

Klasyczny bank komercyjny udziela krótkotermino-

mogą być zbyt duże w stosunku do możliwości rządów.

wych kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw i kre-

Dyżurnym alibi dla istnienia wielkich paneuropejskich

dytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych,

banków jest stworzenie możliwości ich uporządkowa-

a źródłem ich finansowania są depozyty przedsiębiorstw

nego upadku (zezwalającego na kontynuację aktywno-

Siła lobby bankowego powoduje, że nie ma obecnie nawet planów podziału wielkich banków.
i gospodarstw domowych. Tego rodzaju bank może po-

ści danego banku po zmianie właściciela, zarządu itp.).

nieść duże straty tylko w wyniku bardzo głębokiej recesji,

Dekady lat doświadczeń amerykańskiej FDIC (Federal

gdy silny spadek produkcji i wzrost bezrobocia uniemoż-

Deposit Insurance Corporation) świadczą, że uporząd-

liwiają przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym

kowane upadki są możliwe tylko w przypadku znacznie

spłatę zaciągniętych kredytów. A i w takiej sytuacji nie

mniejszych i prostszych banków, które – przeciwień-

nastąpi upadek banków w wyniku masowego wycofywa-

stwie do wielkich międzynarodowych konglomeratów

nia depozytów, ponieważ są one ubezpieczone.

finansowych – skupiają się głównie na bankowości

W zupełnie innej sytuacji znajdują się wielkie banki

komercyjnej.
W tworzącej się w Europie unii bankowej przyjęto

uniwersalne, w których przypadku większość sumy
bilansowej stanowią – jak powiedzieliśmy – portfele

zasadę nadzoru poprzez grupy kapitałowe. Z naszego

tradingowe, a więc portfele papierów wartościowych

punktu widzenia rodzi to ryzyko zwiększającej się cen-

wykorzystywanych do krótkoterminowej spekulacji, na-

tralizacji zarządzania kapitałem i płynnością na poziomie

tomiast źródłem finansowania tych portfeli są głównie

grupy, co skutkuje dwoma zagrożeniami. Jednym z nich

krótkoterminowe pożyczki zaciągane w innych bankach

jest ryzyko, że w okresach kryzysowych będzie nastę-

i innych instytucjach finansowych. W takiej sytuacji wy-

pował transfer płynności i kapitału do banków matek,

starczy nieoczekiwane załamanie cen na globalnym ryn-

co może wpływać destabilizująco na systemy bankowe

ku finansowym, by banki uniwersalne poniosły poważne

i gospodarki krajów, w których znajdują się spółki zależ-

straty bilansowe, wymagające angażowania dużych

ne wielkich paneuropejskich banków.

20 A. Copeland, A. Martin, M. Walker, Repo runs: Evidence from the Tri-Party Repo Market, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 506,
lipiec 2011; G.B. Gorton, A. Metrick, Securitized Banking and the Run on Repo, NBER Working Paper, No. 15223, 2009.
21 R. Jenkins, Lessons in lobbying, Bank of England, 22 listopada 2011; R. Lall, Reforming Global Banking Rules: How the G20 Can Save the Global Economy, DIIS Policy Brief, Danish Institute for International Studies, Copenhagen 2010.
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W tworzeniu cieplarnianych warunków dla wielkich

Czytelnik tego tekstu może odczuwać niedosyt

międzynarodowych banków Europa poszła najdalej.

bardziej optymistycznego zakończenia, mówiącego, że

Zamiast zalecanej w umowie Bazylea III22 minimalnej

było źle, ale przyczyny kryzysu zostały przeanalizowa-

harmonizacji reguł nadzorczych, Europa zastosowała

ne i wyciągnięto właściwe wnioski, które zapobiegną

zasadę maksymalnej harmonizacji, co w dużej mierze

następnym poważnym kryzysom lub przynajmniej

uwalnia wielkie paneuropejskie banki od konieczności

podobnym do tego, który się zdarzył i był konsekwencją

dostosowywania się do zaleceń nadzorów krajowych.

powstania zbyt dużych banków. Niestety, na razie na

Z punktu widzenia Polski i innych krajów gosz-

pocieszenie mam chyba tylko tę informację, że wielu

czących (jak nazywa się w języku nadzorców kraje,

bardzo dobrych i poważanych ekonomistów zaczęło

w których znajdują się spółki zależne wielkich między-

ostatnio pisać w sposób coraz bardziej zdecydowany, że

narodowych banków) rosnąca centralizacja zarządzania

proponowane dotąd półśrodki, mające zmniejszyć ryzy-

płynnością i kapitałem na szczeblu całej grupy kapitało-

ko związane z istnieniem zbyt dużych banków (między

wej oraz ograniczanie możliwości stosowania odręb-

innymi w postaci nieznacznego zwiększenia wymogów

nych (krajowych) norm nadzorczych oznacza sytuację,

kapitałowych), nie wystarczą, aby zapobiec podobnym

w której ograniczone będą możliwości prowadzenia

kryzysom bankowym w przyszłości24. Być może dla

polityki makroostrożnościowej, a więc wykorzystywania

Europy zwiastunem zmian okaże się Raport Liikanena,

norm ostrożnościowych jako drugiego (obok polityki

nieśmiało postulujący oddzielanie portfeli tradingowych

pieniężnej) instrumentu pomagającego gospodarce

od portfeli kredytowych banków25. Tak naprawdę jednak

pozostawać na ścieżce zrównoważonego wzrostu23.

potrzebna byłaby decyzja o powrocie do sytuacji, jaka

Wykorzystywanie istniejących jeszcze możliwości w tym

przez kilkadziesiąt lat panowała w USA: gdy bankowość

względzie będzie możliwe po planowanym utworzeniu

komercyjna i inwestycyjna były całkowicie od siebie

w Polsce Rady Ryzyka Systemowego.

oddzielone, nie było tam kryzysów bankowych.

22 Zbiór rekomendacji Komitetu Bazylejskiego dotyczących sposobu sprawowania nadzoru nad bankami.
23 O. Blanchard, G. Dell’Ariccia, P. Mauro, Rethinking Macro Policy II: Getting Granular, International Monetary Fund Staff Discussion Note, Washington, kwiecień 2013; M. Brunnermeier, A. Crockett, Ch. Goodhart, A. Persaud, H.S. Shin, The Fundamental Principles of Financial Regulation, Geneva
Reports on the World Economy, ICMB, No. 11, London 2009; D. Beau, L. Clerk, B. Majon, Macroprudential policy and the conduct of monetary policy,
Occasional Paper, No. 8, Bank of France, 2009; J. Hahm, F.C. Mishkin, H.S. Shin, K. Shin, Macroprudential Policies in Open Emerging Economies, National
Bureau of Economic Research Working Paper, No. 17780, Cambridge MA, styczeń 2012.
24 Glass-Steagall Return Would Boost Banks, FDIC’s Hoenig Says, Bloomberg, 26 czerwca 2012, http://www.bloomberg.com/news/2012-06-26/
glass-steagall-revival-would-bolster-banks-fdic-s-hoenig-says.html (dostęp dnia 6 sierpnia 2013); B. Eichengreen, Why No Glass-Steagall II?, Project
Syndicate, 10 stycznia 2013, http://www.project-syndicate.org/commentary/the-weakness-of-post-2008-us-financial-reform-by-barry-eichengreen
(dostęp dnia 6 sierpnia 2013).
25 E. Liikanen, High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, European Commission, Brussels, 2 października 2012.

Andrzej Sławiński – profesor Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzi wykłady z polityki
pieniężnej, rynków finansowych i finansów międzynarodowych. W latach 2004–2010
członek Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2010–2011 doradca przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego. Od 2011 roku dyrektor generalny Instytutu Ekonomicznego NBP.
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Chiny na rozdrożu
BOGDAN GÓRALCZYK

Jedni Chiny idealizują, inni demonizują, a niemal
wszyscy – bez względu na stan wiedzy – na ich
temat spekulują.

wyparowała i najwyraźniej przeniosła się gdzie indziej.
Statystyki pokazują, że trafiła do tak zwanych rynków
wschodzących, czyli grupy państw, o których właśnie po
2008 roku zrobiło się głośno, a które wcześniej zwykliśmy nazywać Trzecim Światem lub państwami rozwijającymi się. Wszystko wskazuje na to, że czas zmienić
terminologię.

Ogólnie przyjęta narracja mówi, że po upadku

Chociaż kryzys jeszcze trwa i jest za wcześnie, by

patynowego Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku

ferować ostateczne wyroki, wydaje się, że rok 2008 był

rozpoczął się, odczuwalny do dziś, kryzys na światowych

poważną cezurą w dziejach współczesnych. Zaznaczył

rynkach, rozumiany przede wszystkim jako kryzys najsil-

i podkreślił tendencje, które mocno zmieniają geopoli-

niejszych gospodarek świata, począwszy od najmocniej-

tyczny układ sił. Wystarczy wskazać kilka najważniejszych.

szej – Stanów Zjednoczonych.
Niektórzy, ci o zacięciu ideologicznym, dodają jesz-

•

Zakończyła się „jednobiegunowa chwila” (Charles

cze, że był to zarazem upadek neoliberalnego dyskursu

Krauthammer), czyli bezprecedensowa dominacja

oraz dominacji rynków, niekiedy zwanej nawet rynko-

globalna USA we wszystkich dziedzinach po zimnej

wym fundamentalizmem. Państwo, ponoć skazane na

wojnie, przynajmniej w wymiarze gospodarczym i fi-

Rok 2008 był poważną cezurą w dziejach współczesnych.
Zaznaczył i podkreślił tendencje, które mocno zmieniają
geopolityczny układ sił.
wegetację w kontekście globalizacji, wróciło do łask.

nansowym, bowiem na innych azymutach Stany Zjed-

A w Unii Europejskiej teraz, po kilku latach kryzysu,
należy się nawet obawiać, czy nie dojdzie do fali rena-

noczone supermocarstwem jak najbardziej pozostały.
•

cjonalizacji, która mogłaby podważyć dotychczasowe

i wielowymiarowym kryzysie: politycznym (brak

osiągnięcia procesu integracyjnego, podobnie jak już

silnego przywództwa i wizji), ekonomicznym (strefa

podważyła wiarę w budowę jakiegoś ponadnarodowe-

euro, ale też państwa grupy PIIGS), a nawet aksjo-

go organizmu.

logicznym, jeśli bezkarnie pozwala się na ekspe-

Oba podmioty po dwóch stronach Oceanu Atlan-

rymenty w stylu premiera Węgier Viktora Orbána,

tyckiego, wciąż jeszcze dwie największe gospodarki

który na oczach wszystkich rozmontował po 2010

(jeśli UE liczyć jako całość), wytwarzające około 45 procent światowego PKB, są podminowane i borykają się
z trudnościami. Dynamika, przynajmniej na razie, z nich
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Chiny na rozdrożu

roku liberalną demokrację.
•

Światowe centrum gospodarcze, a do pewnego
stopnia także finansowe, przeniosło się z Atlantyku

•

na Pacyfik, a teraz gra toczy się o to, czy w ślad za

jeszcze teza dyskusyjna), nie pozostaje nam nic innego,

tym pójdzie tam także światowe centrum techno-

jak odrobić nową lekcję i znacznie dokładniej niż do-

logiczne (wiele na to wskazuje, wystarczy uważnie

tychczas przyjrzeć się Państwu Środka i je poznać.

rozejrzeć się po naszych gospodarstwach domo-

Jest to bowiem twór wielce skomplikowany i dalece

wych i naszej technice użytkowej).

nierozpoznany na Zachodzie, nie mówiąc o Polsce.

Na arenie światowej wyłoniła się nowa grupa

Znajduje się w trakcie transformacji. Gdyby próbować

dynamicznych graczy, zwana rynkami wschodzą-

go dzisiaj definiować, na myśl przychodzi nie do końca

cymi (emerging markets), na tyle silna i ważna, że

zidentyfikowany obiekt latający albo ruchomy cel,

znalazło to już wyraz instytucjonalny: grupa G-8,

którego pozycja wczoraj była inna, niż jest dzisiaj, a jutro

czyli dotychczasowi decydenci, rozrosła się do G-20

będzie jeszcze inna – tak jest dynamiczny.

(zresztą już w dwa miesiące po upadku Lehman

Zaskoczeniem może być teza, że rok 2008 był

Brothers), głównie przez kooptację najsilniejszych

podobnie ważną cezurą zarówno dla Zachodu, jak i dla

rynków wschodzących, z których największe pół

Chin. Tamtejsi władcy właśnie w kontekście kryzysu

Problem z Chinami jest taki, że za mało o nich wiemy.
A tam, gdzie brakuje wiedzy, rodzi się pole spekulacji,
domniemań, stereotypów.

•

roku później połączyły się w grupę BRIC(S). Nie ma

i upadku teorii neoliberalnych utwierdzili się w prze-

wątpliwości, że najmocniejszym jej spoiwem, jeśli

konaniu, że ich etatystyczno-rynkowe podejście było

nie jedynym, jest po prostu wspólna platforma an-

właściwe, a interwencjonizm państwowy umiejętnie

tyzachodnia i wola przeciwstawienia się dotychcza-

skorelowany z rynkiem okazał się skuteczny. Co potwier-

sowemu hegemonowi – USA.

dzały kolejne ważne komunikaty:

Próżno by mówić o rynkach wschodzących bez
położenia nacisku na Chiny, najbardziej dynamicz-

•

2009 rok: Chiny wyprzedzają Niemcy i stają się

ne w tej grupie, które same dają światu większy PKB

największym eksporterem na świecie, a w lutym

niż pozostałe państwa BRICS razem wzięte (Brazylia,

bieżącego roku największym państwem handlują-

Indie, Rosja i RPA).

cym;
•

To nie przypadek, że w najnowszej książce geopoli-

2010 rok: Chiny wyprzedzają Japonię i stają się
drugą (trzecią, jeśli liczyć UE) gospodarką świata,

tyka Zbigniewa Brzezińskiego Strategiczna wizja drugim

a dostępne dane i prognozy mówią, że w nieod-

po USA najważniejszym podmiotem tam omawianym są

ległej przyszłości mają szansę stać się pierwszym

Chiny. A pojawiają się w niej też takie oto tezy: „wkrótce

organizmem gospodarczym na globie;

Chiny rzucą wyzwanie amerykańskiej dominacji”, a ich

•

Chiny legitymują się największymi rezerwami walu-

dynamika i nowa rola „uzasadniają umieszczenie tego

towymi, rzędu 3,4 biliona dolarów (to około sześciu

kraju zaraz za Stanami Zjednoczonymi w obecnej hierar-

rocznych PKB naszego kraju!).

chii międzynarodowej”.
Problem z Chinami jest taki, że za mało o nich wiemy.
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Jeśli dodamy do tego najdłuższą na świecie sieć

A tam, gdzie brakuje wiedzy, rodzi się pole spekulacji,

szybkich kolei, również najdłuższą sieć autostrad (Chiny

domniemań, stereotypów. Jedni Chiny idealizują, inni

właśnie wyprzedziły pod tym względem USA), najno-

demonizują, a niemal wszyscy – bez względu na stan

wocześniejsze mosty, rozwinięty program kosmiczny

wiedzy – na ich temat spekulują. Jeśli rzeczywiście jest

(w chwili pisania tych słów na orbicie przebywa trzy-

tak, jak chce Zbigniew Brzeziński, że Chiny już są drugim

osobowa chińska załoga z drugą tamtejszą taikonautką,

najważniejszym podmiotem na świecie (dla wielu to

prowadzącą z kosmosu lekcje dla chińskich dzieci), a kraj

Chiny na rozdrożu

ten w istocie sprawuje monopol na wydobycie, produk-

chińskiej nacji”. A „chińska nacja” to przecież pojęcie

cję i eksport tak zwanych ziemi rzadkich, bez których

szersze niż sama ChRL i jej obywatele; to wszyscy Chiń-

ponoć nie można sobie wyobrazić dalszego rozwoju

czycy, gdziekolwiek są w rozległej diasporze, począwszy

technicznego, obraz staje się bardziej plastyczny. Chiny

jednak od Tajwanu, organizmu wciąż odrębnego, z czym

na oczach wszystkich w każdym wymiarze rosną.

mandaryni w Pekinie nigdy się nie godzili i nie godzą.

Nic dziwnego, że w takim kontekście załamał się,

Innymi słowy, gra toczy się teraz o szybkie, pokojowe

utrzymywany co najmniej od 1991 roku, konsensus

połączenie chińskiego lądu (ChRL) z Tajwanem. Rozmo-

wobec najważniejszych celów w polityce zagranicznej

wy ekspertów po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej

i rozwojowej. Chińczycy jeszcze nie wygrali, a już się

już się rozpoczęły. Warto je śledzić, bo takie połączenie

mocno podzielili. Głośny ubiegłoroczny upadek Bo

jeszcze bardziej wzmoże chińską asertywność, już i tak

Xilaia, który teraz byłby prawdopodobnie trzecią osobą

ostatnio wyraźnie wzmocnioną.

w państwie, dowodził fermentu w sferach politycznych.

Podstawowy problem w tym, że na naprawdę

Jeszcze większe zróżnicowanie można dostrzec w chiń-

piękne perspektywy na arenie zewnętrznej nakładają się

skim życiu intelektualnym. Tamtejsze elity zrozumiały

wspomniane „bezprecedensowe wyzwania” na arenie

bowiem, że święcący tyle sukcesów na arenie międzyna-

wewnętrznej. Najwyraźniej dobiega kresu dotychczaso-

rodowej kraj staje przed poważnymi barierami na arenie

wy, tak dotąd skuteczny chiński model rozwojowy, który

wewnętrznej.

opierał się na dość prostych, za to twardo egzekwowa-

Trafnie określił to poprzedni szef Komunistycznej
Partii Chin (KPCh) i głowa państwa Hu Jintao w swym

nych azymutach: szybki wzrost; eksport i inwestycje jako
motory tego wzrostu; tania siła robocza i duże zasoby

W ciągu najbliższej dekady Chiny mogą wyprzedzić
USA i stać się najsilniejszą gospodarką świata.
pożegnalnym referacie na zjeździe partii w listopadzie

jako zaplecze wzrostu, wspomagane jeszcze obcymi

ubiegłego roku: „przed Chinami stoją bezprecedensowe

inwestycjami, bo każdy chciał na tak wielki, miliardowy

szanse, jak też bezprecedensowe wyzwania”. Ponieważ

chiński rynek wejść.

nie do końca je wówczas zdefiniował, postarajmy się
uczynić to za niego.
Bezprecedensowe szanse, stojące przed nowym –

Chin i świata – fazie szybkiego wzrostu, przez niektórych
tamtejszych ekspertów nazywanej nawet „fazą prze-

od marca bieżącego roku – kierownictwem tak zwanej

trwania”, wyłonił się cały pakiet niesamowitych, także

piątej generacji przywódców (Xi Jinping jako następca

bezprecedensowych problemów i wyzwań, będących

Hu Jintao, Li Keqiang jako premier) są co najmniej dwie.

skutkami ubocznymi szybkiego wzrostu. Do najważniej-

Pierwsza jest taka, że w ciągu najbliższej dekady, a więc

szych należałoby zaliczyć: uwłaszczenie nomenklatury

w trakcie dwóch kadencji obecnego kierownictwa,

spod znaku KPCh, gwałtowne rozwarstwienie społeczne

Chiny rzeczywiście mogą wyprzedzić USA i stać się naj-

i stratyfikację regionalną (bogate wybrzeże, biedny

silniejszą gospodarką świata (licząc według parytetu siły

interior), zniszczenie środowiska naturalnego (pamiętny

nabywczej pieniądza, są tuż-tuż).

smog w Pekinie i innych chińskich miastach z początków

Druga szansa wiąże się z mocno promowanym przez

tego roku), wyraźne opóźnienie reform politycznych

Xi Jinpinga hasłem „chińskiego snu” (Zhongguo meng),

w stosunku do gospodarczych i do poziomu rozwoju

którego angielski odpowiednik Chinese dream jest prze-

społecznego.

cież niczym innym jak prostą odpowiedzią, a zarazem
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Tyle tylko, że w tej – bezprecedensowej w dziejach

Te akurat kwestie są dobrze w Chinach rozpoznane

wyzwaniem wobec – tak popularnego na świecie – mitu

i otwarcie omawiane w tamtejszych kręgach akademic-

American dream. Przy czym na scenie wewnętrznej łączy

kich. Natomiast rzadko, choć nie do końca jest to temat

się to hasło z drugim, mówiącym o „wielkim renesansie

tabu (takimi pozostają trudne momenty w najnowszej

Chiny na rozdrożu

historii, jak wielki skok, rewolucja kulturalna czy Tianan-

„zielonej” i innowacyjnej gospodarce. Chodzą słuchy, że

men z 1989 roku), wspomina się o chaosie mentalnym,

taki reformatorski pakiet jest właśnie przygotowywany

atrofii i kryzysie systemu wartości w całym społeczeń-

i ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.

stwie; na to nakłada się jeszcze hedonizm wypieszczo-

Chińscy przywódcy muszą się spieszyć. Jeśli zacho-

nych jedynaków wychowanych w ramach prowadzonej

wają dotychczasowy model szybkiego wzrostu, mogą

od 1979 roku polityki jednego dziecka w rodzinie.

zdestabilizować kraj, bowiem wymienione wyżej wy-

Poprzedni totalizm polityczny i terror epoki Mao Zedon-

zwania stają już w otwartej sprzeczności ze społecznymi

ga (1949–1976) po rozpoczęciu reform pod koniec 1978

oczekiwaniami, jak też z ludzką cierpliwością. Jaki będzie

roku został bowiem zastąpiony równie mocno przeni-

ten pakiet, oczywiście nie wiadomo. Podobnie jak nie

kającym społeczną tkankę terrorem pieniądza i kultem

wiadomo, czy raz jeszcze ograniczy się on tylko do

mamony (baijinzhuyi).

technokratycznych wymogów związanych z gospodarką

Efekt jest taki, że choć chińskie elity są starannie

i napięciami społecznymi i socjalnymi, czy też weźmie

dobierane, a na mocy dyrektyw wizjonera obecnych

pod uwagę także wzmocnienie państwa prawa i reformy

reform Deng Xiaopinga zmierza się ku merytokracji,

polityczne, o których ciągle mało się mówi.

a więc konfucjańskiej z ducha epoce rządów oświeco-

To są te „bezprecedensowe wyzwania”, o których

nych elit, to społeczeństwo jest w stanie głębokiego

mówił w pożegnalnym wystąpieniu Hu Jintao. Od tego,

kryzysu i mentalnego rozchwiania. Trudno w takiej

jak sobie z nimi poradzą jego następcy, zależy przyszła

sytuacji naprawdę wierzyć w „chiński sen” oraz zabiegać

rola Chin, którym nikt nie zagraża z zewnątrz, natomiast

o status globalnego mocarstwa czy też supermocar-

wewnątrz są podminowane bodaj w nie mniejszym

stwa, mającego na dodatek dawać przykład innym, jak

stopniu niż UE czy USA. Jeśli skutecznie i szybko zmienią

chcą niektórzy chińscy eksperci, tacy jak profesor Zhang

azymuty modelu rozwojowego, pozostaną kandydatem

Weiwei czy pułkownik Liu Mingfu.

na wielkiego mocarza i będą dla nas – w zależności od

Klucz, jak się wydaje, pozostaje obecnie w rękach

przyjętej perspektywy – szansą, wyzwaniem, konku-

nowego premiera, technokraty (doktorat z ekonomii,

rencją lub nawet zagrożeniem. Jeśli jednak mandaryni

płynny angielski) Li Keqianga. To na niego spadło zada-

„piątej generacji” w Pekinie okazaliby się mało skuteczni,

nie przygotowania nowego pakietu reformatorskiego,

to wydaje się, że wówczas przyszłoby nam kreślić kontu-

a w istocie nowego modelu rozwojowego, opartego –

ry nowego ładu światowego zupełnie inaczej, z Chinami

jak chcą chińscy eksperci – już nie na szybkim wzroście

jedynie jako zagrożeniem, a nie szansą czy wyzwaniem.

i eksporcie, lecz na zrównoważonym rozwoju oraz

To jest właśnie „chińska stawka”, o którą teraz gramy.

Bogdan Góralczyk – profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego,
politolog i sinolog, były ambasador w państwach Azji. Ostatnio wydał tomy: Chiński
Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa (2010), Przebudzenie smoka. Powrót Chin na
scenę globalną (2012) oraz biografię Sun Jat-sen. Misjonarz rewolucji (2013).
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SPOŁECZEŃSTWO

Język celów, nie środków
TADEUSZ SŁAWEK

„Kryzys” jako dotykające nas doświadczenie wymaga od nas prawdziwie poważnej refleksji, tę
zaś trudno praktykować, jeśli nie dysponujemy
odpowiednim językiem.

Gdy chcemy poważnie rozmawiać o „kryzysie”,
musimy podjąć trud krytycznego spojrzenia na siebie,
a następnie wyprowadzić z niego stosowne konsekwencje. Globalizacyjne mechanizmy odgrywają w rozumieniu „kryzysu” rolę dwuznaczną. To prawda, że wiele
tłumaczą i stanowią praktyczną lekcję niesamowystarczalności jakiejkolwiek narodowej gospodarki; lecz właśnie dlatego są także środkiem uspokajającym – skoro

U Haruki Murakamiego znajduję następujące zdanie:

wszędzie jest podobnie, skoro naczynia są doskonale

„w większości przypadków wraz z upływem lat ten swo-

połączone, zatem nasze jednostkowe wysiłki mogą być

bodny wigor traci naturalną żywotność i błyskotliwość.

co najwyżej marginalnym, kosmetycznym staraniem

Po przekroczeniu pewnego wieku wszystko, co robiliśmy

o nadanie lepszego wyglądu rzeczywistości, na którą

z łatwością, przestaje być łatwe, a ta łatwość zanika jako

nasz wpływ jest więcej niż ograniczony. Tymczasem aby

szybkość starzejącego się baseballowego miotacza”

„kryzys” został potraktowany z koniecznym zrozumie-

(przeł. Jędrzej Polak). Japoński pisarz mówi o bieganiu

niem, będącym jedynym źródłem aktywizacji mądrego

i o tym, jak nasz starzejący się nieubłaganie organizm

działania, musi dotyczyć nas samych. Tylko wtedy będzie

radzi sobie z dwoma przeciwstawnymi wyzwania-

czymś więcej niż jedynie wyliczeniem statystycznych

mi: z jednej strony jest chęć pokonywania dystansu,

danych odnoszących się do jakiegoś świata leżącego

„Porażka” jest silniejszym niż „sukces” źródłem mądrego
budowania przyszłości.
z drugiej – wątlejące siły fizyczne. Pokusa i pragnie-

„gdzie indziej”. Może zatem dziwić, że gdy chmury nad

nie podtrzymania obecnego stanu rzeczy, podszyte

gospodarczym niebem Zachodu mocno gęstniały, rząd

cichym marzeniem o jego polepszeniu, zmagają się

przyjął ekskluzywistyczną retorykę „zielonej wyspy”.

z narastającym podejrzeniem, że zadania to ponad na-

Ustanawiała ona fikcyjny kordon sanitarny między

sze możliwości. W tej sytuacji rośnie w nas, niekoniecz-

Polską a resztą świata, pozwalający mniemać, że „kryzys”

nie przyjemna, świadomość, że niebawem trzeba będzie

pozostanie jedynie odległym echem, bowiem w istocie

spojrzeć na siebie krytycznie i podjąć stosowne decyzje.

jego miejsce jest „gdzie indziej”.

„Krytyka” i „decyzja” to dwa oblicza „kryzysu” stykające
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Na pytanie, dlaczego tak uczyniono, trzeba zapewne

się we wspólnej etymologii, wywodzącej obydwa słowa

odpowiedzieć, że powody były dwojakie. Po pierwsze,

z greckiego czasownika krinein, oznaczającego krytycz-

skoro nasze życie polityczne charakteryzuje brak na-

ny osąd i podejmowanie decyzji.

leżnej powagi przejawiający się w niechęci do podjęcia

Język celów, nie środków

jakiejkolwiek ideowej (nie mylmy z „ideologiczną”) dys-

bardziej finezyjnym, co pozwoli osiągnąć zbliżony cel

kusji nad wizją państwa i jego relacji z obywatelem, nie

innym środkami. „Szybki miotacz przekształca się w mą-

dziwi, że w przypadku „kryzysu” postąpiono podobnie.

drego miotacza zmieniającego bieg piłki. Ale wszystko

Chwilowo korzystne dane gospodarcze wykorzystano

ma swoje granice. I pojawia się zapewne poczucie

nie jako moment krytycznej refleksji i zastanowienia

straty”. Obawiam się, że nie przyswoiliśmy sobie trzech

nad przyszłością, lecz jako ważki element doraźnej

koniecznych lekcji. Najpierw jest ta, że starzejący się

gry politycznej, swoisty doping, zastrzyk pompujący

system ekonomiczny, nazwijmy go dla uproszczenia

słupki partyjnych notowań. Po drugie, zwyciężyła stara

kapitalizmem, traci siły ekonomiczne, grzęznąc nie

zasada podtrzymywania status quo – zamiast „uciecz-

tylko w depresji, ale także w nieprzemyślanych, bowiem

ki do przodu” polegającej na obmyśleniu sposobów

niekończących się wojnach (z których na pierwszy plan

radzenia sobie z tym, co nieuchronnie musiało nadejść,

wysuwa się „wojna z terroryzmem”), cynicznej polityce

uznano, że dotychczasowy „sukces” ustanowi wystar-

bezradności (Syria), sporze o model gospodarki i polityki

czającą barierę immunologiczną. To zresztą także wada

toczącym się między Europą i Ameryką. Uznaliśmy, że

myślenia utożsamiającego polityczność z partyjnością:

organizm, którego częścią jesteśmy, dysponuje siłami

kult „sukcesu” osłabia nie tylko czujność i zdolność do

nieograniczonymi i jest skazany na wieczną młodość.

To, co niepoliczalne, przestało nas zajmować, i tak
spłycony „kryzys” zapanował nad naszym życiem.
krytycznej autorefleksji, ale przede wszystkim zapomi-

W związku z tym – to lekcja druga – samo pojęcie granic

na, że to reakcja na „porażkę”, na „brak”, na „kryzys” jest

wzrostu wydawało się kontrowersyjne; wszak to, co

początkiem rozwiązania. „Porażka” (lub, jak zobaczymy

„młode” i „silne”, może jedynie rosnąć i się rozwijać. To

za chwilę, „strata”) jest silniejszym niż „sukces” źródłem

z kolei lekcja trzecia: trzeba założyć konieczność „straty”,

mądrego budowania przyszłości. Dzieje się tak dlatego,

nauczyć się korzystać z tego doświadczenia, traktując je

że „porażka” i „strata” pouczają, iż w ostatecznym roz-

jako drogę do wypracowania nowego sposobu funkcjo-

rachunku precyzyjnie skonstruowane racjonalistycznie

nowania w rzeczywistości. „Strata”, podobnie jak wspo-

ugruntowane modele mające gwarantować stabilne

mniana przed chwilą „porażka”, tym różni się od „klęski”,

funkcjonowanie rzeczywistości okazują się kruche i nie-

że nie eliminuje nikogo, nie odrzuca, nie traktuje jednej

skuteczne wobec presji psychologicznej gry rynkowych

ze stron jako zwycięskiej, drugą skazując na niebyt

ambicji i namiętności podszytych polityczną przebiegło-

pognębienia i upadku. „Strata” uczy pokory, uzmysła-

ścią. Jeśli przyjąć za Eisenstadtem, że nowoczesność to

wiając nam, że nigdy nie mieliśmy monopolu na pełnię

„krystalizacja i rozwój sposobu – lub sposobów – in-

słuszności i powstający w jej wyniku obraz świata; trzeba

terpretacji świata połączone z rozwojem zestawu – lub

zatem wspólnie, w duchu współpracy, a nie rewanżyzmu

zestawów – nowych formacji instytucjonalnych” oraz

(ten właściwy jest odgrywającym się za poniesioną w ich

że istota tych procesów polega na „bezprecedensowej

mniemaniu „klęskę”), spróbować „stratę” nie tyle „nadro-

otwartości i niepewności”, to logika i retoryka „zielonej

bić” (to może okazać się niewykonalne), lecz sprawić, by

wyspy” okazały się skrajnie nienowoczesne i wobec

nie stała się kotwicą więżącą nas nieodwołalnie w prze-

„kryzysu” nieskuteczne (także dlatego, że – jak łatwo

szłości; by ukierunkowała nasze działania na przyszłość.

było przewidzieć – szybko i nie bez racji stały się przed-

Krótko mówiąc, nie sądzę, by „kryzys” uczynił polityczne

miotem prześmiewczych zabiegów opozycji).

działania podejmowane w sferze publicznej w jakimkol-

Wracam do Murakamiego. W dalszym ciągu zdania
przywołanego na początku tego szkicu znajdujemy
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wiek sensie działaniami „mądrzejszymi”.
„Kryzys” jako dotykające nas doświadczenie wyma-

podpowiedź: gdy opuszczają nas siły, szybkość i ży-

ga od nas prawdziwie poważnej refleksji, tę zaś trudno

wiołową sprężystość działania musimy zastąpić czymś

praktykować, jeśli nie dysponujemy odpowiednim języ-

Język celów, nie środków

kiem. Powiedzmy od razu, że chociaż dane gospodarcze

co niepoliczalne, przestało nas zajmować, i tak spłycony

stanowią niezbędny materiał i zaplecze dla rozumienia

„kryzys” zapanował nad naszym życiem.

i roztrząsania „kryzysu”, jednak to nie język ekonomii

O niechęci do krytycznego namysłu jako sporu idei

poprowadzi nas w naszej krytycznej autorefleksji.

świadczy niestety wypowiedź premiera Donalda Tuska,

Do tego niezbędne są inne dyskursy, które potrafią

który w wywiadzie udzielonym „Gazecie Wyborczej”

wyartykułować to, co dla języka ekonomii jest niedo-

w marcu tego roku wyraźnie mylił „ideę” z „ideologią”.

stępne: zwątpienie, obawę, rozpacz, ale także nadzieję

Reklamując PO jako partię wolną od ekstremizmu,

i radość. Zagubienie wielu ludzi, szczególnie młodych,

mówił: „Taka ideowa twarda polityka przynosi w Polsce

w dużej mierze nasila się dlatego, że nie potrafią oni

więcej szkód niż pożytku”. Tym, co gubi życie publiczne,

nazwać swoich lęków, a to, co nienazwane, budzi lęk

nie jest „idea”, lecz „ideologia”, czyli bałwochwalcze

podwójny. Gdy o „kryzysie” mówi się wyłącznie w kate-

zapatrzenie w na ogół brutalnie prosty, by nie rzec

goriach zysku lub finansowej straty, nabiera on nazbyt

prostacki zestaw haseł oferujących odpowiedzi na

jednostronnego charakteru, zostaje spłycony, a tym

wszystkie, nawet niezadane jeszcze pytania. Mówimy

samym zneutralizowany w najgorszy możliwy sposób.

o „hasłach”, bowiem w przeciwieństwie do „idei”, służą-

Sposób to „najgorszy”, bowiem stwarza iluzję tego, co

cych problematyzowaniu rzeczywistości w poszukiwa-

Maynard Keynes nazywał „fałszywą precyzją”, a tym

niu jej złożonego charakteru, hasła właściwe ideologii

Idee są rodzajem zapytywania; ideologie interesują się
wyłącznie gotowymi odpowiedziami.
samym obiecuje, że wystarczy wyjść z pozytywnym

radykalnie świat upraszczają i banalizują, sprowadzając

bilansem finansowym, aby problem został rozwiązany.

go do rangi domowego podwórka. Idee są rodzajem za-

Nic bardziej błędnego. Prawdziwe znaczenie „kryzysu”

pytywania; ideologie interesują się wyłącznie gotowymi

bierze się z głębi, jaką zapuszczają jego korzenie i kłącza.

odpowiedziami. Odżegnanie się od „idei” w wypowiedzi

„Kryzys” to nie jedynie brak stałej pracy i pensji, ale

premiera Tuska potwierdza, że niewiele zrozumieliśmy

także zwątpienie w wartość odebranej edukacji (syn-

z „kryzysu”, skoro poszukujemy świata „bezideowego”,

drom bezrobotnego z dwoma fakultetami), narastającej

zapewne opartego na zasadzie doraźnego administro-

obojętności politycznej (niechęć do uczestniczenia

wania (domyślam się, że to ma na myśli premier, kiedy

w życiu publicznym), poważne zagrożenie ze strony

wyraźnie ograniczając zaufanie do publicznej dyskusji,

rosnącej popularności polityków oferujących „jasne”

mówi w tym samym wywiadzie o granicy „między

i „proste” rozwiązania, wskazujące odpowiedzialnych za

powszechnością partycypacji w rządzeniu a skuteczno-

kryzysową rzeczywistość, i równie łatwo doszukujących

ścią i racjonalnością rządzenia”) z wyraźną preferencją

się „winnych”. Sam język zdradza naszą nieumiejętność

dla wszystkiego, co przynosi jakiekolwiek zyski (choćby

nazywania własnych problemów, atrofię zmysłu auto-

wymierne jedynie w sondażowych słupkach).

refleksji. Student jest dzisiaj „klientem”, a w najlepszym
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Nigdzie lepiej nie widać owego triumfu doraźnego

razie „interesariuszem”, wiedza stała się „produktem”,

administrowania nad polityką pojmowaną jako refleksja

a człowiek elementem „kapitału ludzkiego”. Tony Judt

nad sporem idei, zwycięstwa ekonomistycznego języka

trafnie pisał, że nasza bezradność ma charakter dyskur-

nad dyskursem cnót obywatelskich, jak w sferze eduka-

sywny, bowiem po prostu oduczyliśmy się rozmawiać na

cji. Tutaj niż demograficzny otworzył łatwo dostrzegal-

ważne tematy, zastępując refleksyjną rozmowę punkta-

ne możliwości podniesienia jakości kształcenia. Skoro

mi, rubrykami, klasyfikacjami, przelicznikami, indeksami

mamy i będziemy mieli przez dobrych kilka lat zauważal-

cytowań, mnożnikami międzynarodowego oddziaływa-

nie mniej uczniów i studentów, skromniejsze liczebnie

nia, w rezultacie ograniczając się „do kwestii zysku i stra-

klasy i grupy ćwiczeniowe niemal automatycznie stwo-

ty, kategorii ekonomicznych w najwęższym sensie”. To,

rzyłyby sposobność lepszego kontaktu z nauczycielem,

Język celów, nie środków

doskonalszej socjalizacji poprzez prawdopodobieństwo

jak najlepsze firmy, właśnie zmagając się z trudnościa-

rozmowy, zadawania pytań itd., itp. Jakość nauczania,

mi, wypracowują nowe propozycje techniczne i nowe

przypomnę wbrew stanowisku zajmujących się edukacją

oferty, poszukując nowych, innych niż dotychczasowi

ministerstw, polega nie na „wskaźnikach” i „wykonach”,

klientów, tak i w sferze publicznej powinno się dążyć do

nie na żadnych parametryzacjach, lecz na tym, w jakim

wypracowania w czasie „kryzysu” propozycji nowych

stopniu młody człowiek rozwinie swoją osobowość,

idei i nowych celów, niezbędnych do tego, abyśmy

możliwości intelektualne i moralną wyobraźnię nie-

mogli zobaczyć, także ci, którzy chwilowo są pozbawieni

zbędną do życia społecznego. Tymczasem samorządy,

pracy i dochodu, że życie nie jest bez znaczenia, choć

zapewne przymuszone krótkowzrocznością rządu, po-

do konstruowania owego znaczenia musimy dochodzić

traktowały tę sytuację jako pretekst do obcięcia zatrud-

wspólnie. Trafnie pisze Tony Judt, iż „aby przekonać

nienia nauczycieli, zwiększania liczebności grup, a zatem

innych, że coś jest słuszne lub nie, potrzebujemy języka

nie do podnoszenia poziomu kształcenia, lecz do jego

celów, nie środków. Nie musimy wierzyć, że na pewno

obniżania. Na uniwersytetach, z których Ministerstwo

osiągniemy wyznaczone cele. Musimy jednak móc w nie

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dużym powodze-

wierzyć”. „Kryzys” jest więc okolicznością, która czyni

niem pragnie uczynić rodzaj zakładów produkcyjnych

niezbędną i konieczną poważną rozmowę o celach;

o korporacyjnym sposobie zarządzania, sytuacja jest

tymczasem pozostajemy w wąskim i daleko niewystar-

analogiczna. To kolejny przykład, że niewiele dotarło do

czającym rejestrze środków.

nas z tego, czym jest „kryzys” i gdzie szukać sposobów
radzenia sobie z nim.

Korzystałem z następujących źródeł: H. Murakami,

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czym jest

O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu, przeł. J. Polak,

„kryzys”. Z pewnością jest określoną rzeczywistością

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warsza-

finansową i gospodarczą, ale nie wolno go jedynie do

wa 2010; S.N. Eisenstadt, Nowoczesność jako odrębna

niej redukować. Koniec „zielonej wyspy” oznacza, że

cywilizacja, przeł. A. Ostolski, [w:] Współczesne teorie

aż 84 procent mikrofirm (a te wytwarzają prawie jedną

socjologiczne, A. Jasińska-Kania (red.), Wydawnictwo

trzecią polskiego PKB) potwierdza trudności ekonomicz-

Scholar, Warszawa 2006; T. Judt, Źle ma się kraj. Rozprawa

ne, a ponad dwie trzecie doświadcza tych trudności na

o naszych współczesnych bolączkach, przeł. P. Lipszyc,

własnej skórze (podaję za „Gazetą Wyborczą” z 22–23

Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011; Donald Tusk, Nie

czerwca 2013). Ale jednocześnie „kryzys” unaocznia

chcę, żeby się Polska rozjechała, „Gazeta Wyborcza”, 16–17

konieczność krytycznej refleksji nad sposobem naszego

marca 2013.

działania i konstruowania społecznej rzeczywistości. Tak

Tadeusz Sławek – profesor Uniwersytetu Śląskiego, filozof, literaturoznawca, poeta,
tłumacz, eseista. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii i teorii literatury.
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W kierunku postkryzysowej
postdemokracji?
Z COLINEM CROUCHEM rozmawia ALEKSANDRA KANIEWSKA

Aleksandra Kaniewska: Od 2007 roku w mniej-

Ale jest rosnąca presja ze strony pewnej części

szym lub większym stopniu świat tkwi w szponach

społeczności globalnej, która naciska na zmiany.

kryzysu finansowego. Jest pan uważnym obser-

W kolejnych krajach wybuchają protesty. 2012 był

watorem, wręcz krytykiem tego sektora. Wydaje

rokiem protestów, 2013 – na razie – też nie zanosi

się panu, że ludzie, rządy czy instytucje finansowe

się, żeby był dużo spokojniejszy.

wyciągnęły z wydarzeń ostatnich lat jakąś naukę –
o polityce, demokracji i kapitalizmie?

Po pierwsze, ja też zaprotestuję. Czy jesteśmy „społecznością globalną”? Ani państwa, ani ich obywatele

Prof. Colin Crouch: Trudne pytanie. Tak naprawdę,
powiem nieodkrywczo: jeszcze nie wiadomo. Można

nie umieją myśleć globalnie. Zawsze patrzymy na
wszystko z perspektywy naszych narodowych i osobi-

Powinniśmy pamiętać o sukcesach demokracji
i o tym, jak różne części świata się jej domagają.
zauważyć, że nakładają się na siebie dwie sprzeczne siły.

stych interesów. Presja jednak rzeczywiście rośnie. Dla-

Z jednej strony w globalnym świecie pojawiła się świado-

tego nie wydaje mi się, abyśmy mogli uniknąć zmian.

mość, że nieograniczony i nieuregulowany kapitalizm jest

Jesteśmy na nie skazani.

zabójczy dla wszystkich, z wyjątkiem banków, które i tak
nie ponosiły ani nie będą musiały ponosić konsekwencji

W swojej ostatniej książce, The Strange Non-Death

swoich działań. Z drugiej strony, mimo wiedzy o źródłach

of Neo-liberalism (Dziwna nie-śmierć neoliberalizmu),

kryzysu, same banki nie chcą się zgodzić na żadne regu-

twierdzi pan, że sektor finansowy, od zawsze bliski

lacje. W tej walce mają wielu politycznych sojuszników,

neoliberalnym ideałom, aż do wybuchu kryzysu był

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

w tak czystej formie wolnorynkowy, jak tylko teore-

Widzę też problem w tym, że część doraźnych rozwiązań po 2008 roku była politycznie korzystna dla miej-

tycy ekonomiczni mogliby sobie wymarzyć. A i tak
doszło do kryzysu.

scowych rządów, które mogły forsować swoje pomysły
ubrane w retorykę antykryzysową. Podobnie rzecz ma
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W mojej książce piszę również, że ten system

się, jeśli spojrzeć na reakcję instytucji unijnych na kryzys

to nie był prawdziwy neoliberalizm. Zbyt wiele

strefy euro. Tu też możemy się zawieść. Nadal panuje

władzy miały w nim ponadnarodowe i wszechwład-

przekonanie, że cięcia w budżecie i deregulacja prawa

ne instytucje – korporacje. Władza korporacji jest

pracy to najlepszy sposób na pobudzenie gospodarki.

dziś ogromna, i to one są beneficjentami obecnej

A nawet dziecko widzi, że to nie działa.

sytuacji.

W kierunku postkryzysowej postdemokracji?

W pana książce widzę jeden czarny charakter

stą. Zresztą Polska jest dobrym przykładem, że demo-

– i nie jest to kapitalizm czy nawet neoliberalizm,

kracja tworzy dużo szczęśliwsze społeczeństwa niż jej

tylko właśnie korporacje. Czy to one są nową elitą?

brak. Powinniśmy pamiętać o sukcesach demokracji
i o tym, jak różne części świata się jej domagają.

Świetnie mnie pani zrozumiała – jestem bardzo
krytyczny wobec tych instytucji. Korporacje mają dziś

Czy jesteśmy więc zagrożeni postdemokracją?

zbyt dużą władzę nad rynkiem, między innymi dlatego,

Opisuje ją pan jako powrót do stanu, od którego za-

że w niektórych najważniejszych gałęziach gospodarki

częliśmy, do pewnego chaosu, w którym wciąż istnieją

nie mamy innego wyboru niż postawić na koncentrację

instytucje demokratyczne, ale nie ma w nich mocy.

i monopol. Dlatego blokujemy miejsce dla prawdziwego i zdrowego wolnego rynku. Kiedy jakaś korporacja

Porównałbym postdemokrację do postindustria-

przejmuje wielką część rynkowego tortu, z reguły

lizmu. W społeczeństwach postindustrialnych wciąż

zaczyna chcieć więcej – władzy i przywilejów. Może

mamy produkcję przemysłową z jej owocami. Ale

sobie pozwolić na lobbing, a to jeszcze zwiększa jej

cała dynamika gospodarki poszła w innym kierunku.

Władza korporacji jest dziś ogromna, i to one są beneficjentami obecnej sytuacji.
siłę. Prawdziwa zmiana nadejdzie dopiero wtedy, kiedy

Z postdemokracją jest podobnie: mamy demokrację

ludzie, zwłaszcza rządzący, zobaczą, do jakich patolo-

z jej procesami i instytucjami, ale bez energii politycznej

gii w funkcjonowaniu naszej demokracji prowadzi ta

i innowacyjności.

sytuacja.
Brzmi to dość ponuro.
Twierdzi pan, że tylko obywatele, innymi słowy:
społeczeństwo obywatelskie, mogą rozwiązać ten

W mojej książce podkreślam jednak, że jesteśmy

problem. Jak możemy wyrównać szansę między

dopiero na drodze ku postdemokracji. Na szczęście

nami a korporacjami?

nie mogę jeszcze wskazać żadnego konkretnego
przykładu w pełni rozwiniętego społeczeństwa tego

Pozwoli pani, że zadam pytanie retoryczne: kim są ci

typu. Oczywiście jego zalążki widzimy na przykład

enigmatyczni „my”, którzy mają walczyć o wyrównanie

w Stanach Zjednoczonych. Mamy tam do czynienia

szans? Musimy to zrobić sami. Potrzebujemy kampanii

z ogromną siłą korporacji i wpływem ich pieniędzy na

społecznych, protestów, a także poważnej, merytorycz-

politykę. Interesy klasy pracującej są zaniedbywane.

nej krytyki, aby partie polityczne zauważyły problem

Równocześnie wciąż istnieje energiczne życie spo-

i zaczęły szukać rozwiązań. Nie da się przeprowadzić

łeczne i obywatelskie.

zmiany bez polityków i demokratycznych wyborów, ale

W Wielkiej Brytanii jest odwrotnie – korporacje nie

nie należy też oczekiwać, że klasa polityczna zajmie się

mają aż takiego wpływu na rzeczywistość polityczną,

tym bez naszych nalegań.

ale społeczeństwo jest zdecydowanie bardziej apatyczne. Włochy za rządów Silvia Berlusconiego były dobrym

W pana słynnej książce Post-Democracy (Post-

przykładem kraju postdemokratycznego. Włoskie

demokracja) jest pan raczej pesymistą, jeśli chodzi

korporacje niemalże zmieniły się w partię polityczną.

o przyszłość polityki. Mamy szanse na odrodzenie?

Z dużą przykrością obserwuję też, że niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej zdają się przechodzić prosto

Demokracja w Europie i innych częściach świata
wciąż istnieje, więc tu byłbym zdecydowanym optymi-
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od idealizmu początków demokracji do postdemokratycznej apatii. To bardzo smutne.

Czy internet, a także media społecznościowe,

ko jest „post”? Postindustrializm, postmodernizm,

są rozwiązaniem dla „apatycznej demokracji”, jak

postreligia i postpolityka. Jak pan myśli, co będzie

nazywa pan życie polityczno-społeczne w wielu

nowym trendem intelektualnym, kiedy już uporamy

krajach Zachodu? Zdaje się, że Turcy czy Egipcjanie

się z kryzysem?

pokazali światu, „jak to się robi”.
Ma pani rację, często identyfikujemy się z tym, czym
Wydarzenia w Turcji, Egipcie i innych krajach są
oczywiście związane z młodymi demokracjami, a nie

byliśmy, niż wobec tego, czym jesteśmy i czym się stajemy. Od wielu lat próbujemy definiować świat na nowo

Często identyfikujemy się z tym, czym byliśmy, niż wobec tego, czym jesteśmy i czym się stajemy.
postdemokratycznymi społeczeństwami, jednak muszę

i odnoszę wrażenie, że jesteśmy już chyba zmęczeni.

przyznać, że media społecznościowe dają dużo nadziei.

Stworzyliśmy tyle koncepcji, że nie umiemy odnieść się

Myślę, że mogą w dużym stopniu wpłynąć na odro-

do czegokolwiek innego poza historią. Sam zastana-

dzenie społeczeństwa obywatelskiego – i to zarówno

wiam się, co nastąpi po kryzysie, czym będzie ten stan

w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

postkryzysu, który się z niego wyłoni. Pozostaje czekać.
I działać.

Zastanawiam się czasem, czy nie staliśmy się
światem pełnym, w którym wszystko już było, wszyst-

Przeł. Grażyna Grochocka

Colin Crouch – brytyjski profesor socjologii i politologii związany z uczelniami: London
School of Economics i University of Warwick, autor książek o współczesnej polityce w służbie
kapitalizmu: Post-Democracy (2004), The Strange Non-Death of Neo-liberalism (2011).
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Pełzające oburzenie młodych
KRYSTYNA SZAFRANIEC

Które pokolenie lepiej da sobie radę w warunkach
późnej transformacji, co okaże się lepszym zasobem: pozycja i władza, którymi dysponują starsi,
czy lepsze cywilizacyjne kompetencje i energia
przynależna młodym?

żyły dotychczas z socjalnych transferów. Są to przede
wszystkim emeryci, renciści, ale nie tylko – cała armia ludzi, którzy nie mogą lub nie chcą pracować. A „żyć” chce
każdy. Kto dziś odpuści sobie (wy)godne życie? Konsumpcjonizm – otwarty i plastyczny z natury – prawie
wszystkim się podoba. Długowieczność jest uważana
za cywilizacyjny sukces i zabiega o nią większość ludzi.
Obydwie te kwestie wywalczyły sobie mocne instytucjonalne zabezpieczenia w większości rozwiniętych
krajów. Dzieci – odwrotnie, nie dość, że źle się komponu-

Wielki kryzys finansowy z lat 2008–2009, który

to często są uznawane za zupełnie prywatną sprawę.

na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych),

W wielu ambitnych cywilizacyjnie krajach nasycenie

w krótkim czasie przerodził się w wielki kryzys świato-

centrami handlowymi, miejscami rozrywki, rekreacji,

wych finansów, którego skutki dotknęły – jak przystało

zabieganie o komfort komunikacyjny czy komfort życia

na globalizację – całą gospodarkę światową. I choć

dalece przewyższa troskę o prawne i instytucjonalne

jego najbardziej spektakularny przebieg mamy – jak

rozwiązania zachęcające do posiadania dzieci. Nic dziw-

myślą niektórzy – za sobą, temat powraca raz po raz

nego, że decyzja o rodzicielstwie wymaga w dzisiejszych

w mediach, raportach organizacji międzynarodowych,

czasach dużego samozaparcia i najzwyczajniej się nie

komentarzach ekspertów, najrzadziej w refleksjach

kalkuluje. Potencjalni rodzice najpierw długo przygo-

i rozmowach zwykłych obywateli. Po niepokojach, które

towują się do wejścia na rynek pracy (przez wiele lat się

znalazły swój wyraz w ruchu „oburzonych”, przeżywamy

edukując), potem przez następnych kilka lat próbują się

drugą (tym razem ekspercką) falę niepokoju. Obciążenie

na nim odnaleźć. Mają wtedy mniej więcej 30 lat. Kilku

zadłużeniem i deficyty fiskalne w świecie zachodnim

dodatkowych lat potrzeba na ugruntowanie swojej

są ponoć na poziomie nienotowanym od zakończe-

pozycji zawodowej i jeszcze kilku, by pocieszyć się

nia II wojny światowej, co samo w sobie nie musi być

życiem, odsapnąć, poużywać. W wieku mniej więcej 35

porażające, lecz w konfrontacji z panującymi trendami

lat pojawiają się warunki do odpowiedzialnego rodzi-

kulturowymi i demograficznymi (konsumpcjonizm,

cielstwa. I wtedy zaczynają się problemy – z zajściem

starzenie się społeczeństw, spadek urodzeń) zapowiada

w ciążę, z jej utrzymaniem, z zapewnieniem dziecku

bardzo poważne problemy.

opieki. Wcześniejsze decyzje o macierzyństwie skutku-

Dziś przeciętny obywatel nie łączy tych zjawisk ze
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ją ze stylem życia lansowanym przez konsumpcjonizm,

zaczął się od niewinnego i lokalnego zjawiska (krach

ją horrorem w rozgrywkach z pracodawcą i ryzykiem

sobą, choć wszystkie – w kryzysowym entourage’u –

utraty pracy. Jeszcze wcześniejsze – brakiem okazji do

kręcą bicz na bezprecedensowe zagrożenie, jakie czeka

zdobycia jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego,

większość krajów: wątpliwe do utrzymania bezpie-

a w konsekwencji brakiem perspektyw na zatrudnienie.

czeństwo socjalne całych grup społecznych, które

Nic więc dziwnego, że coraz mniej kobiet rodzi dzieci

Pełzające oburzenie młodych

i każda z nich rodzi mniej dzieci, przez co – to proste –
dzieci ogólnie rodzi się coraz mniej.
Z perspektywy problemów, jakie generuje wyż

Polska nieuchronnie podąża w kierunku trendów
europejskich, a kolejne lata będą przynosić coraz więcej
problemów. Perspektywa demograficzna rysuje się

demograficzny, należałoby się cieszyć z takiego obrotu

u nas nawet bardziej dramatycznie niż w wielu innych

sprawy. Nie będzie przeładowanych szkół i marnej, ma-

krajach europejskich. Od lat mamy jeden z najniższych

sowej edukacji, nie zabraknie miejsc w przedszkolach, nie

w Europie wskaźników urodzeń (1,39) i wyraźny na tle

będzie problemów ze znalezieniem pracy i tego wszyst-

innych krajów wzrost oczekiwanej długości życia (77,1

kiego, co spędza sen z powiek politykom sprawującym

roku dla mężczyzn i 82,3 roku dla kobiet). Przewiduje się,

rządy, gdy czasy są ciężkie, a młodych obywateli jest za

że średni wskaźnik obciążenia demograficznego (liczby

dużo – presji na zmiany, dużych oczekiwań pod adresem

osób w wieku nieprodukcyjnym przypadającej na 100

państwa, ryzyka kontestacji czy wymuszonych i „nie-

osób w wieku produkcyjnym) zwiększy się z 54 (co miało

politycznych” migracji zarobkowych. W tym kontekście

miejsce jeszcze w 2009 roku) do 74 w 2025 roku. Tylko

Konsumpcjonizm – otwarty i plastyczny z natury –
prawie wszystkim się podoba.
niż demograficzny powinien wywoływać uczucie ulgi.

osób w wieku powyżej 80 lat przybędzie 130 procent

A jednak… generuje on równie poważne problemy. Zbyt

(ich liczba wzrośnie z 650 tysięcy do 1,5 miliona)1.

długo utrzymujące się niskie wskaźniki urodzeń spra-

Przeskok ten wydaje się dziś nieprawdopodobny,

wiają, że zagrożona jest odtwarzalność populacji, zanika

a jego konsekwencje trudne w przyszłości do rozwiąza-

wymiana pokoleniowa na rynku pracy, a gospodarka

nia. Ktoś będzie musiał zapracować na renty, emerytury,

musi się posiłkować importem siły roboczej. W konse-

służbę zdrowia obsługującą zwielokrotnioną liczbę

kwencji pojawia się nowa grupa problemów związanych

osób niepracujących i w podeszłym wieku. Tym kimś

z obecnością imigrantów, pogłębiającą się hybrydyzacją

będą, to oczywiste, obecni przedstawiciele młodego

kulturową społeczeństwa i nierównowagą pokoleń.

pokolenia – może nie wyjątkowego, ale szczególnego.

Problemów tych od wielu już lat doświadczają roz-

Pierwszego, które bez najmniejszych zastrzeżeń było

winięte kraje Europy, w których systematycznie wzrasta

wprowadzane i socjalizowane w świat konsumpcji

przeciętna długość życia i systematycznie maleją wskaź-

– jedyny mu znany, obowiązujący, zatem normalny,

niki urodzeń. Dominacja ludzi starych sprawia, że go-

naturalny, niewymagający alternatywy. Temu poko-

spodarka wytraca dynamizm, znikają naturalne mecha-

leniu bliższa jest etyka wolności, radości i euforii niźli

nizmy presji na zmianę, nieproporcjonalnie do dochodu

heroizmu, wstrzemięźliwości i ascezy. Stratedzy od

wytworzonego rosną publiczne wydatki na cele socjalne

spraw rozwoju wiązali z nim nadzieję na szybszy rozwój.

(ubezpieczenia, emerytury, służbę zdrowia, system

Dobrze wykształceni, gotowi do mobilności i otwarci

opieki nad osobami w podeszłym wieku). Problem staje

na zmiany mieli być misjonarzami i beneficjentami

się strategiczny w wymiarze międzynarodowym, gdzie

nowej ery cywilizacyjnych przemian. Ich życie miało być

procesy demograficzne zaczynają być rodzajem akty-

barwne i ciekawe – oni mieli się tylko dobrze przygoto-

wów w światowej rywalizacji ekonomicznej i nakładają

wać do efektownego entrée w już istniejący system. Dziś

się na mapę nowych podziałów cywilizacyjnych. W tych

są kategorią społeczną, której przyszłość – z uwagi na

podziałach Europa (UE) ma słabe, by nie powiedzieć

ekonomiczne uwarunkowania – jest bardzo niepewna

najsłabsze demograficzne aktywa.

i może stanowić poważne zagrożenie dla stabilności

1 R. Murkowski, Ocena obciążenia demograficznego dla Polski na lata 2010–2025, http://zif.wzr.pl/pim/2011_4_8_35.pdf (dostęp dnia 5 sierpnia 2013).
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ładu społecznego. Największe obawy dotyczą

rycznego czy nieoptymalnego, przypadkowego zatrud-

możliwości wygenerowania przez kryzys „straconej ge-

nienia. Może nasilić się t e n d e n c j a d o z a c h o w a ń

neracji” – młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy

r o s z c z e n i o w y c h – wczesnego nastawiania się na

pozostają z dala od rynku pracy, a całą swoją energię

zasiłki dla bezrobotnych czy inne formy rządowego

zużywają na rozwiązywanie codziennych życiowych

wsparcia. Dziś młodzi unikają takich zachowań i piętnują

problemów .

nieszczelność systemu socjalnego, lecz jednocześnie

2

To dla nich bardzo frustrujące, choć nie oznacza

skala oczekiwań wobec rządu, który miałby sterować

końca problemów. Oto do kłopotów wygenerowanych

gospodarką (ustalać pułap dochodów, kontrolować

przez kryzys ekonomiczny (brak pracy, uziemiający

ceny, tworzyć nowe miejsca pracy czy wspierać

aspiracje i rozbudzone marzenia) dołączają nowe

upadające przedsiębiorstwa) nie ma sobie równych

obciążenia, wygenerowane przez kryzys demograficzny

w przeszłości. Już widać, że według większości młodych

(przykre i niezasłużone konsekwencje polityki socjalnej

rolą państwa winno być mediowanie z pracodawcami

rządów, które systemowo i coraz bardziej bezwzględnie

i dbałość o bezpieczeństwo socjalne obywateli, choć nie

będą wymuszały płynność transferów). Oznacza to

widać, by rozumiane były mechanizmy, według których

kumulację – w doświadczeniu życiowym jednego

funkcjonuje gospodarka i społeczeństwo (kłania się brak

(bardzo specyficznego) pokolenia – sporej liczby

edukacji obywatelskiej i społecznej – konsekwentny

Długowieczność jest uważana za cywilizacyjny sukces i zabiega o nią większość ludzi.
nieoczekiwanych dla niego problemów. Czym to się

w polskim życiu publicznym po 1989 roku). Stąd już

może skończyć?

bardzo blisko do przekonania o sprawczej sile losu lub

Gdybym powiedziała, że Bóg jeden raczy wiedzieć,
byłaby to mocna przesada. Sporo wiemy (i sporo

silnej, autorytarnej władzy.
Wśród bardziej odległych skutków kryzysu jako

możemy powiedzieć) już dziś. Reakcje młodych na

najbardziej traumatyczne należy wymienić b e z r o b o -

kryzys ekonomiczny są dobrze rozpoznane. Można

c i e młodzieży, dotykające ją ponad 2,5-krotnie częściej

o nich mówić w odniesieniu do krótszej i dłuższej

niż starsze osoby. Przewiduje się, że perspektywy

perspektywy. Do bardziej bezpośrednich należy zaliczyć

bezrobocia (nie tylko w Polsce) są pewniejsze niż wzrost

dłuższe pozostawanie w systemie edu-

zatrudnienia3. Jakkolwiek można przypuszczać, że

k a c j i, co ciągle wydaje się rozsądniejsze aniżeli ryzyko

bezrobotna młodzież będzie osłabiać swoje roszczenia

nieodnalezienia się na rynku pracy. Jedyna zmiana,

płacowe i akceptować mniej atrakcyjne oferty pracy, to

na jaką można liczyć, to korekta decyzji edukacyjnych

jednocześnie można się spodziewać, że będzie bezradna

młodzieży, w większym stopniu uwzględniająca lepsze

wobec nowych zagrożeń i nowych wyzwań (na przykład

dopasowanie do potrzeb rynku pracy (co jednak nie

tych wynikających z polityki socjalnej państwa, zmuszo-

stanie się możliwe bez zmian w obrębie samej edu-

nej reagować na konsekwencje niżu demograficznego)

kacji). Zjawiskiem, które krystalizuje się coraz bardziej,

i coraz bardziej skłonna do agresji. Dziś czuć to tylko

jest s y n d r o m b e z ł a d n e g o (nieukładającego

w odniesieniu do problemów tu i teraz – nawet ci

się w żaden przemyślany wzór kariery zawodowej)

starsi (kończący studia czy pracujący zawodowo) nie

p r z e j ś c i a n a r y n e k p r a c y – z większą liczbą

wybiegają myślami zbyt daleko w przyszłość. Perspektywa

dłuższych okresów bezrobocia lub z okresami prowizo-

5–10 lat to najdalej w ich planach wysunięty horyzont.

2 Global Employment Trends for Youth, International Labour Organization Report, Geneva 2010; zob. też: Employment in Europe, EC Report, Brussels
2010.
3 Global Employment Trends…, op. cit., s. 30.
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Wprowadzeni w sytuacje symulujące bardziej odległą

i rywalizacyjnych) w makroskali. Może to skutkować

przyszłość reagują z jednej strony zdziwieniem („po

napięciami w mało spodziewanych miejscach struktury

co o tym mówić – przecież to jeszcze tyle czasu”),

społecznej (zwłaszcza w obliczu rosnącej nierównowagi

z drugiej zaś przyznają rację („w gruncie rzeczy to

demograficznej) i słabnącą lojalnością wobec systemu

rzeczywiście może być spory problem”). W badaniach

(zwłaszcza wśród tych, którzy będą doświadczać

wstępnie rozpoznających to pole odnajdujemy cztery

solidarności międzypokoleniowej negatywnie).

typy postaw: n i e f r a s o b l i w i (ci, którzy uważają,

Odnotowywana w minionych latach

że nie ma się czym przejmować, zawsze jakoś to

międzypokoleniowa harmonia i podobieństwo

będzie), d o b r z e w y c h o w a n i (mających poczucie

aksjonormatywne średniego i młodego pokolenia

zobowiązania wobec rodziców i gotowi do poświęceń,

przekształca się w warunkach kryzysu w układ różnych,

gdy ci będą starzy), m y ś l ą c y i n n o w a c y j n i e

często przeciwstawnych interesów. Owe rozbieżne

(nastawieni na niekonwencjonalne rozwiązania i gotowi

interesy są dziś tylko częściowo uświadamiane i tylko

do ponoszenia kosztów za jak najlepszą prywatną

czasami przekładają się na postawy i zachowania

opiekę) i u c h y l a j ą c y c h s i ę (ci, którzy bez wahania

świadczące o kruszeniu się międzypokoleniowych więzi.

odpowiadają, że „od tego jest państwo”). Za wcześnie

W układach rodzinnych pokolenia żyją raczej w symbio-

jeszcze, by mówić o trendach, niemniej wielu młodych

zie; co jednak się dzieje (i co może się dziać) w wymiarze

ludzi „przypartych do muru” twierdzi, że w razie zbyt

makrostrukturalnym (w związku z rywalizacją o miejsca

dużych obciążeń socjalnych wybiorą jedyną słuszną

pracy, przebieg kariery, zaspokajanie konsumpcyj-

opcję – wyjadą z kraju i zadbają o prywatne transfery. Te

nych apetytów czy bezpieczeństwo socjalne), tego

na pewno dotrą do tych, do których mają dotrzeć, a nie

jeszcze nie wiemy. Które pokolenie lepiej da sobie

„w niebo”.

radę w warunkach późnej transformacji, co okaże się

Wiele wskazuje na to, że w obliczu tego typu

lepszym zasobem: pozycja i władza, którymi dysponują

wyzwań nie (za)działa solidarność społeczna.

starsi, czy lepsze cywilizacyjne kompetencje i energia

Solidarność międzypokoleniowa też będzie wystawiona

przynależna młodym? A jeśli starsi „nie odpuszczą”, co

na próbę. Na arenie społecznej będą funkcjonować

będzie oznaczało kolejną szansę odebraną młodym?

obok siebie reprezentanci dwóch bardzo szczegól-

Jak może wyglądać życie społeczne i budowa demo-

Solidarność międzypokoleniowa będzie wystawiona
na próbę.
nych pokoleń: „Solidarności”, budowniczych nowego

kracji w Polsce, gdy do dotychczasowych podziałów,

postkomunistycznego ładu, których można zaliczyć

w obrębie pokoleń (materialnych, statusowych, politycz-

(jako pokolenie) do „wygranych”, i ich dzieci – reprezen-

nych), dołączą nowe – między generacjami?

tantów pierwszej generacji, która dorastała w postko-
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Długotrwałe skutki obu kryzysów (gospodarczego

munistycznej Polsce i stanowi socjalizacyjny produkt

i demograficznego) szczególnie boleśnie odczuje

transformacji systemowej. Dziś mają oni 30 lub niewiele

młodzież z niższym wykształceniem, co nie znaczy, że

więcej lat i są w fazie stabilizacji życiowej. Jakkolwiek

młodzieży dobrze wykształonej recesja nie dotknie (do

piłka jest w grze i wiele jeszcze może się zdarzyć,

tej drugiej grupy w głównej mierze odnosi się ryzyko

istnieje sporo przesłanek, by nazwać to pokolenie

„straconej generacji”). W okresie ekonomicznej prospe-

„przegranym” lub „straconym”. Taki układ w warun-

rity osoby dobrze wykształcone nie mają problemów

kach kryzysu może mieć negatywne konsekwencje dla

z zatrudnieniem, ale gdy czasy są trudne, tacy ludzie

relacji międzypokoleniowych – dobrych (rozumiejących

stają w obliczu nieuniknionych dłuższych okresów

i współczujących) w wymiarze prywatnym i na poziomie

bezrobocia, niższych zarobków i mniej perfekcyjnych

mikro (rodziny), ale nie najlepszych (antagonistycznych

karier zawodowych. W przypadku niewykwalifikowanej
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młodzieży sytuacje kryzysowe oznaczają jeszcze dłuższe

coś ostatnio zmądrzał”. Może więc na SLD? „No nie! Nie

niż dotychczas kolejki do jeszcze bardziej ograniczonej

to pokolenie i nie ta lewica”. A Ruch Palikota? „Jedni palą

liczby prac niewymagających kwalifikacji, podwyższone

głupa, inni palą kota – na jedno wychodzi”. Nie służę

wskaźniki długoterminowego bezrobocia i coraz więk-

równie zgrabnymi retorycznie figurami w odniesieniu

sze zastępy zniechęconych bezowocnym poszukiwa-

do PSL, bo jest ono – generalnie – poza horyzontem

niem pracy. Co najgorsze, niewykwalifikowana młodzież

zainteresowań młodych.

ryzykuje trwałe wypadnięcie z rynku pracy i pozostawa-

Zastój na politycznej scenie i defensywność PO

nie w zależności od państwa przez resztę życia. To z tą

oznaczają dla młodzieży nie lada dylemat. Sporo roz-

grupą przede wszystkim wiążą się takie zagrożenia, jak

mawiam na ten temat, realizując własne badania. To, co

wzrost przestępczości, zachowań ryzykownych, proble-

powiedział ostatnio jeden z moich młodych rozmówców

my ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Wszystkie te

(dobrze osadzony na warszawskim rynku pracy absol-

okoliczności czynią z tej młodzieży dobry materiał na

went SGH), oddaje stan politycznego ducha tych, któ-

„ludzi zbędnych”, którzy zawsze w historii byli wdzięcz-

rym się powiodło i którzy – w zasadzie – nie mają powo-

nym gruntem dla politycznych agitacji, skłonnym odda-

dów do narzekań. A jednak… „Strasznie mnie boli, że nie

Wiele wskazuje na to, że młodzi odpuścili sobie sferę
obywatelską.
wać się służbie przemocy4. Jako „zbędni” i dziś szukają

ma praktycznie żadnej opcji, żadnego wyboru, ale mó-

nowych wspólnot mogących im zaproponować proste

wienie, że tak jest, nic nie da. Zarówno ja, jak i wszyscy

wizje świata i „gorące” identyfikacje, zazwyczaj budowa-

moi znajomi są tak totalnie zniesmaczeni wyborem i tak

ne na uprzedzeniach i nienawiści wobec INNYCH.

bardzo nie chcą go podejmować, że podejmując taką

Dziś te uprzedzenia i negatywne emocje skupiają

decyzję, czują, że robią coś złego, amoralnego. Decy-

się przede wszystkim na politykach, a rząd wywołuje

dując się na to, którego kata sobie wybrać, i wiedząc, że

wśród młodych emocje szczególne – uczucie zawodu,

ten wybór jest zły co do zasady, wiedzą jednocześnie, że

rozgoryczenia, utraconego zaufania. I jako taki dostaje

nie można go nie podjąć. Nie wiem, chyba będę musiał

największe cięgi. Dlaczego? Bo mu się nazbierało – za

z pełną pogardą dla samego siebie znów zagłosować na

niespełnione obietnice (na które liczyła młodzież), za

PO, chociaż jestem totalnie zawiedziony i zniesmaczony

kryzys (który nie ma twarzy, a który trzeba spersonifi-

i wiem, że jako władza PO daleko już przeszła ten etap,

kować), za brak konsekwencji i odwagi we wdrażaniu

kiedy popełnia się błędy. Ale każda inna opcja jest w tym

reform i za to, że z dwóch możliwych strategii – działania

sensie gorsza. Bo weźmy na przykład Ruch Palikota, na

zorientowanego na wizję i na politycznego przeciwnika

którego ostatnio oddałem swój głos, myśląc wtedy, na

– wybrał tę drugą i dał się zapędzić opozycji w kozi róg.

świeżo, że to jakąś wartość polityczną niesie, ale okazało

Dla młodego wyborcy, który przedtem głównie jednak

się, że to tylko ruch komediantów. No i pytanie teraz, czy

ufał PO, oznacza to bardzo trudny wybór – iść czy nie iść

oddać komediantom rządy? Zastanawiam się, dlaczego

na wybory, a jeśli już, to na kogo zagłosować? Na PO?

tak jest, dlaczego nikomu nie można zaufać. Do tego

„No chyba nie, bo obrośnie w piórka i szybko sobie wy-

stopnia, że nie ma wśród polityków ludzi porządnych –

interpretuje, że jeśli wygrała, to dlatego, że jest taka do-

nie tyle kompetentnych, co właśnie porządnych, takich,

bra i naród ją kocha. Co za dużo, to niezdrowo”5. Na PiS?

którym można by zaufać jak innemu człowiekowi. Tam

„Noo, tym to zupełnie nie można zaufać, ale Jarek jakby

jest, w Sejmie, 460 osób, które mają po prostu złe za-

4 S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, [w:] tegoż, Dzieła, t. II, Warszawa 1956.
5 Wszystkie cytowane w tekście wypowiedzi pochodzą z wywiadów realizowanych w maju–czerwcu 2013 roku.
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miary, i to jest bardzo bolesne. To chyba główny powód,

że polityczne inwestycje w młodzież to wątpliwy biznes

dla którego nie chcemy głosować”.

i zawracanie głowy, nie mają racji, bo młodzi – jak to

Wiele wskazuje na to, że młodzi odpuścili sobie

młodzi – może i są głupi, kapryśni, ale swój rozum

sferę obywatelską. Wraca stare – „polityka to obszar

i swoje dylematy, a także pamięć pokoleniową mają.

wredny, w którym nic po nas”6. Oddając to pole, oddają

A to w warunkach kroczącego kryzysu może wywrócić

w czyjeś ręce swoją przyszłość. Ale czy można im się

do góry nogami niejeden spokojny układ.

dziwić? Ich też sobie odpuszczono. Ci, którzy twierdzą,

6 Zob. wcześniejsze analizy: K. Szafraniec, Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych, Instytut Obywatelski,
Warszawa 2012.

Krystyna Szafraniec – profesor socjologii, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji
i Młodzieży na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2007 roku z mandatu
wyborców członek Komitetu Socjologii PAN. Autorka rządowego raportu „Młodzi
2011”.
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Nie bać się i nie kraść
Z TOMASZEM DOSTATNIM rozmawia TOMASZ MINCER

Tomasz Mincer: Gdy upada bank, dzieje się tra-

na i dostrzeganie potrzebujących, którzy są ofiarami

gedia. Gdy upada człowiek, wzruszamy ramionami.

kryzysu – szczególnie młodzi, ale i wykluczeni z życia

Jak ksiądz sobie to wszystko tłumaczy?

z różnych powodów – nie znajdują się w obszarze dzisiejszej troski duszpasterskiej. Może z wyjątkiem Śląska,

O. Tomasz Dostatni: Człowiek zawsze był i jest

gdzie odpowiedzialność społeczna jest częścią progra-

grzeszny. I tak naprawdę pozostał egoistą. Gdy coś mnie

mów duszpasterskich od lat i na poziomie poszczegól-

nie dotyczy, to mnie nie interesuje. Potrzeba wysiłku

nych parafii. Ale to ma formę doraźnej pomocy, nie zaś

duchowego i etycznego, aby umieć cierpieć z innymi.

systemowej.

Nie dostrzegam, niestety, aby mój Kościół jakoś
przejął się kryzysem w wymiarze globalnym czy też
przejawami kryzysu u nas.
A jeszcze lepiej, gdy potrafię być solidarny i pomóc

Nie dostrzegam działań strukturalnych na poziomie

w tragedii innym ludziom. Czyli: solidarność i zaintere-

chrześcijańskiej perspektywy i chrześcijańskiej refleksji.

sowanie nie tylko moim losem, ale i wspólnym lub tego

Raczej jesteśmy zadowoleni z siebie i żyjący dostatnio.

drugiego.

Walczymy „o swoje” w wymiarze ekonomicznego zabezpieczenia, nie widząc, że ludzie w niektórych miejscach

Czy kryzys gospodarczy podlega ocenie moral-

w kraju ledwie wiążą koniec z końcem.

nej? Czy możemy wskazać ludzkie słabości – a jeśli
tak, to jakie – które legły u jego podstaw?

Czy nauka Kościoła niesie pocieszenie wyłącznie
w perspektywie eschatologicznej? A może oferuje

Bez wątpienia chciwość, ale i rozbudzona konsumpcja. Ocenie podlegają ludzie i ich działania, decyzje. Nie

coś, co ,,zaimpregnuje” wiernych przed kolejnym
kryzysem?

ma decyzji wyjętych spod oceny moralnej. Etyka biznesu
mówi o odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Tak, jest to wymiar poziomych relacji. Rodzinnych,
sąsiedzkich, parafialnych, ruchów katolickich i lokal-

Czy kryzys zmienił Kościół katolicki na świecie

nych wspólnot. Tak zwane wspólnoty podstawowe, ich

i w Polsce: jego przesłanie, funkcjonowanie? Jak

żywotność i kreatywność są najlepszą odpowiedzią na

byśmy opisali tę zmianę?

przychodzące z zewnątrz trudności. Postawa wyczulenia
na doświadczenie innych i umiejętność dostrzeżenia

Nie dostrzegam, niestety, aby mój Kościół w Polsce
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potrzebujących, jak i tych, którzy bez mojej pomocy nie

jakoś przejął się kryzysem w wymiarze globalnym czy

dadzą sobie rady. Wsparcie Kościoła jest możliwe poprzez

przejawami kryzysu u nas. Odpowiedzialność społecz-

tworzenie w diecezjach, parafiach takich programów, któ-
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re będą miały charakter solidarnościowy. Które przygotują

miczne społeczeństw i gospodarek wychodzących

nas na stan inny niż normalny. Dalej, pomoc w znalezieniu

z kryzysu?

pracy, wolontariat, który wielu ukazuje sens funkcjonowania w wieku nieprodukcyjnym i wśród młodych.

Owszem, również w sferze idei, umacniając refleksję
idącą w kierunku formowania wrażliwych i uczciwych

Jakie jest miejsce dóbr doczesnych w nauce

ludzi. Tak aby odpowiedzialność społeczna i solidarność

Kościoła od czasów Soboru Watykańskiego II? Ile

z innymi były kategoriami, które są podstawą formacji

afirmacji doczesności, a ile ascezy?

chrześcijańskiej, kształtowanymi od najmłodszych lat
i trwającymi w dorosłym życiu – u pracowników i praco-

Kościół nie jest przeciwko posiadaniu dóbr. Mówi

dawców.

też mocno o prawie człowieka do prywatnej własności.
Lecz stale przypomina, aby umiejętnie z nich korzystać

W encyklikach Laborem exercens czy Caritas in

– dzielić się z innymi i pamiętać o odpowiedzialności za

veritate znajdziemy słowa podkreślające rolę związ-

innych. Gdy się, przykładowo, jest pracodawcą, trzeba

ków zawodowych w dialogu społecznym. Jednak

pamiętać o sprawiedliwej zapłacie. Chodzi o to, by

w „katolickiej Polsce” trudno dziś o społeczną siłę

Tak zwane wspólnoty podstawowe, ich żywotność
i kreatywność są najlepszą odpowiedzią na przychodzące z zewnątrz trudności.
formuła „więcej być niż mieć” była szeroko realizowana.

dawnej „Solidarności”; ponadto związki są upoli-

Kościół wskazuje również, by jego duchowni nie żyli

tycznione. Co na to Kościół?

ponad stan i pamiętali o „ubogich, których zawsze mieć
będziemy” pomiędzy sobą.

Związki zawodowe spełniają potrzebną rolę w systemie demokratycznym, walcząc o prawa pracowników.

Negatywne aspekty globalnego kapitalizmu

W polskim doświadczeniu historycznym były siłą obala-

krytykował pod koniec swego pontyfikatu Benedykt

jącą komunizm, totalitaryzm. Dziś nie potrafią odnaleźć

XVI. Czego możemy się spodziewać w tej kwestii po

swojego miejsca w społeczeństwie liberalno-demokra-

nowym papieżu?

tycznym.
To nie jest tylko kwestia upolitycznienia. Ludzie

Papież Franciszek mocno przypomina o wykluczo-

rządzący związkami zawodowymi nie mają dobrych

nych, biednych. Mówi do świata i do Kościoła. Jeśli wsłu-

podstaw społecznych poza osobistą wizją walki, zamiast

chamy się w jego głos i gesty, powinno to obudzić nasze

budowania systemu, w którym byliby również obecni.

sumienia. Warto przewartościować swoje życie, w tej bo-

Potrzeba pewnie jeszcze co najmniej jednego pokolenia,

gatej części naszego świata. Papież upomina się o „Kościół

aby uformowały się nowe związki, które będą społeczne,

ubogi i dla ubogich”. Możemy bardzo wiele, ale pytanie,

pracownicze, a nie nacjonalistyczne i zadymiarskie. Zro-

czy potrafimy wyjść z naszych bezpiecznych domów, spo-

zumienie swojego miejsca w systemie demokratycznym

sobów patrzenia i myślenia i być bliżej Ewangelii. Bliżej

wymaga czasu. A rola Kościoła? Proszę bardzo: „życie go-

ludzi ubogich, potrzebujących, starych, cierpiących czy

spodarcze odwołuje się do rozmaitych interesów, często

więźniów, cudzoziemców, uchodźców. Papież Franciszek

sprzecznych ze sobą. Tym można wytłumaczyć poja-

pokazuje kierunek, a zmiany zależą już od nas.

wianie się konfliktów, które je charakteryzują. Powinno
się podejmować wysiłki, by je ograniczać w drodze

Czy Kościoły chrześcijańskie mogły (mogą?)
zrobić coś więcej, aby wspomóc uzdrowienie ekono-
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negocjacji, które szanują prawa i obowiązki każdego
uczestnika życia społecznego; odpowiedzialnych za

przedsiębiorstwa, przedstawicieli pracowników, na

ce własnego domu. No może czasami domu sąsiadów...

przykład organizacji związkowych, i ewentualnie władz

Jak więc żyć, gdy kryzys się skończy? Warto przemyśleć

publicznych” [Katechizm Kościoła Katolickiego, 2 430 –

doświadczenia i być po prostu mądrzejszym. Uczyć się

przyp. red.]. Tak mówi nauka Kościoła. Bardzo ogólnie,

na własnych błędach. Dwie zasady: mieć odwagę w wy-

ale ukazuje perspektywę i kierunek.

znaczaniu celów i kreatywność w relacjach społecznych
oraz zwykłą ludzką uczciwość. To echa starej maksymy,

Jak ,,żyć lepiej”, godniej, gdy kryzys się skończy?

jeszcze z początków powstania państwa czechosłowac-

Czy w ogóle można żyć po kryzysie tak samo, jak

kiego, maksymy ich pierwszego prezydenta, Tomáša

przed kryzysem?

G. Masaryka, budowniczego państwa: „Nie bać się i nie
kraść”. Być odważnym i uczciwym.

Jak wspomniałem, słabą stroną Kościoła w Polsce
jest solidarność z ludźmi w wymiarze dalszym niż grani-

o. Tomasz Dostatni – dominikanin, filozof i teolog. Prowadzi Fundację „Ponad granicami”
w Lublinie. Publicysta, autor książkowych rozmów z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim,
Szewachem Weissem, kardynałem Dominikiem Duką, Tomášem Halíkiem. Jego felietony
publikowane w „Gazecie Wyborczej” ukazały się w książkach Zza bramy klasztoru (2005)
i Przekraczać mury (2007).
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Kino na czas kryzysu
JAKUB SOCHA

Dzisiejsze czasy – klasyk Chaplina – rozgrywa
się w czasach Wielkiego Kryzysu. Czy dzisiejszy
kryzys nie jest do niego podobny?

drabinę społeczną, a nie ci, którzy robią wymyki na jej
szczeblach. Właśnie o tych najbardziej poszkodowanych
opowiada Chaplin. Tramp, jego słynny bohater, najpierw
dostaje się w szpony machiny przemysłowej: w hali
produkcyjnej jest jedynie trybikiem, pracuje na takich
obrotach, że po pewnym czasie ciało rozjeżdża mu się
z umysłem. Umysł chciałby już odpocząć, a ciało ciągle

W lipcu bieżącego roku jedna z firm dystrybucyjnych

nad nim, bez przerwy powtarzają dwa słowa ze swojej

do polskich kin Dzisiejsze czasy Charlesa Chaplina. Ten

modlitwy: wydajność i konkurencyjność; nie przejmują

czarno-biały film, praktycznie w całości niemy, oglą-

się jego problemami, ich interesuje zysk. Kończy się

da się dzisiaj z dziwnym uczuciem. Oczywiście pod

przykro – robotnik ląduje w zakładzie dla obłąkanych,

względem użytych środków jest to obraz niemal z innej

potem w więzieniu. Wszędzie jednak jest mu lepiej niż

galaktyki, różni się pod każdym względem od tego,

w zabójczej pracy. Zamknięcie mu sprzyja, na zewnątrz

co jest dostępne w bieżącym repertuarze kin. Kamera

trwają strajki, rozpędzane przez kawalerie policyjne,

zachowuje się jakoś inaczej, nikt nic do siebie nie mówi,

ludzie głodują, są zmuszani do złodziejstwa, byle tylko

ciała są zasłonięte, przemoc została wzięta w nawias, łzy

przeżyć. Tramp znajduje Dziewczynę, dla której wy-

płyną szerokim strumieniem. Sentymentalizm opano-

bierze życie na wolności, ale mimo że będzie się starał,

wuje ekran, bo nie musi obawiać się autoironii, która

nie zdoła zapewnić jej godnego życia. Finalna scena,

zjawi się w kinie dużo później. Mimo to w tej opowieści

w której dwójka zakochanych odchodzi z niczym pustą

można zobaczyć coś więcej niż szlachetny zabytek,

drogą w górę ekranu, chwilę po tym, gdy uśmiechnęli

jest w niej coś aktualnego. Powód jest prosty – klasyk

się zgodnie do kamery, nie oznacza, że wszystko się

Chaplina rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu. Czy

ułoży – jest tylko wyrazem optymizmu samego Chapli-

dzisiejszy kryzys nie jest do niego podobny?

na. To chyba rzeczywiście się zmieniło – dziś nie widać

Przez prawie 80 lat wszystko zdążyło się zmienić:
kapitalizm, gospodarka, a także my – bawimy się trochę
inaczej, mamy trochę inne przedmioty w domach,
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powtarza ruchy sprzed taśmy produkcyjnej. Ci, którzy są

chcąc uczcić pamięć wielkiego filmowca, wprowadziła

filmowca, który by sobie na tego typu niczym niepodparty optymizm pozwolił.
Inna sprawa, że niespecjalnie w ogóle widać fil-

pewnie i inne charaktery. Inaczej wierzymy i inaczej

mowców, którzy chcieliby zająć się poszkodowanymi,

się przyzwyczajamy. Inaczej wyglądają nasze rodziny,

a nie odpowiedzialnymi za szkody. Niby pojawiają się

kościoły, sport, kultura. Jednak ludzie znowu są masowo

takie filmy jak 40 lat minęło Judda Apatowa, w którym

wyrzucani ze swoich domów i z pracy, wpadają w despe-

dwoje małżonków w okolicach czterdziestki przekonuje

rację, depresję albo gniew, znajdują się zaklętym kole,

się, że zarządzane przez nich małe firmy stoją na skraju

z którego nie ma wyjścia. Na dzisiejszym kryzysie, tak

bankructwa. Tyle że nie wiąże się to z wielkimi zmianami

jak wtedy, znowu najwięcej tracą ci, którzy podtrzymują

w ich życiu, jedynie z zamianą wielkiego domu na trochę
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mniejszy. Małżonkowie pokonują kryzys z uśmiechem

rze broń i zaczyna strzelać. Boll jednak do końca stoi po

na ustach, co więcej, wydaje się, że załamanie gospodar-

stronie swojego bohatera, widzi w nim nie kogoś, kto nie

cze wręcz im sprzyja. U Apatowa jest jak w opowieściach

wytrzymał presji społecznej, tylko wyjętego spod prawa

niektórych ekonomistów, przekonujących, że kryzys to

ostatniego sprawiedliwego, który robi porządki. Jego

tak naprawdę czas odnowy, przewartościowań, czas na

występek nie będzie ukarany, co więcej, w końcowej

higienę, w którym ludzie dokonują niezbędnych zmian,

partii usłyszymy głos bohatera, który przestrzega zza

biorą głębszy oddech i z nowymi siłami wkraczają

kadru, że trzyma rękę na pulsie i jeśli zajdzie potrzeba,

w gospodarkę rynkową. Jego bohaterowie rzeczywiście

może wrócić ze swoim karabinem.

wykorzystują ten niespecjalnie korzystny moment, żeby

Bailout: The Age of Greed to oczywiście kino klasy B,

dotrzeć się w związku, uporać się ze swoimi rodzicami

w którym próżno szukać analiz kryzysu. Boll nie bawi

i naprawić relacje z dziećmi. Udaje im się, więc w przyszło-

się w myślenie, oferuje po prostu widzowi przyjem-

ści też powinno im się udać.

ność, jaką daje fantazjowanie na temat zemsty. Jego

Chyba jedynym filmowcem, który pochylił się nad

wizja świata jest prostacka, jego recepty populistyczne.

ofiarami kryzysu finansowego, jest Uwe Boll, określany

Z filmu przebija przekonanie, że za kryzysem nie stoi

przez złośliwych mianem najgorszego reżysera świata.

dzisiejszy system kapitalistyczny, tylko konkretni ludzie

Sentymentalizm opanowuje ekran, bo nie musi
obawiać się autoironii, która zjawi się w kinie dużo
później.
Jego Bailout: The Age of Greed pojawił się w amerykań-

– słynne białe kołnierzyki z Wall Street. Najgorszych

skiej dystrybucji w maju 2013 roku. Bohaterem filmu jest

trzeba wyeliminować, a resztę trzymać w strachu, wtedy

Jim Baxford, były żołnierz, który pracuje dla firmy ochro-

wszystko się ułoży – przekonuje niemiecki reżyser

niarskiej jako konwojent. Spokojny Amerykanin, próbuje

w swoim niepoważnym filmie, zanurzonym w świecie

żyć swoim życiem: zapewnić opiekę medyczną poważ-

samotnych szeryfów w pojedynkę karczujących zło,

nie chorej żonie, związać koniec z końcem. Powiedzieć,

w świecie, którego już nie ma (i pewnie nigdy nie było).

że wiatr wieje mu w oczy, to za mało. Leczenie pochłania
coraz więcej pieniędzy, w międzyczasie inwestorzy,

czarno, stojących po stronie ciemności, zepsutych do

którym powierzył swoje oszczędności, oznajmiają, że

szpiku kości, wydających miliony w nocnych klubach,

utracił wszystko. Bohater zapożycza się, żeby wynająć

wożących się po mieście limuzynami długimi jak mosty,

prawnika, ale ten go kiwa. Bank w końcu postanawia

wcierających w swoje zmęczone twarze odmładzające

zająć jego dom. Zdesperowana małżonka, przekonana,

maseczki za tysiąc dolarów, wciągających góry koksu,

że to ona jest powodem problemów męża, popełnia

kolekcjonujących sztukę współczesną i kochanki prosto

samobójstwo. Osamotniony mąż wpada w rozpacz. Ale

z wybiegów dla modelek – od dawna było w kinie sporo.

nie rwie sobie włosów z głowy, nie skacze z mostu, nie

Dwóch z nich pamięta się jednak najlepiej: Patricka Ba-

wchodzi do rzeki Hudson z kieszeniami pełnymi kamie-

temana z American Psycho i Gordona Gekko z Wall Street.

ni, by odebrać sobie życie. Zamiast tego wyjmuje z szafy

Ten pierwszy powrócił niedawno w prześmiewczym tek-

walizkę z karabinem maszynowym i zaczyna polowanie

ście Frédérica Beigbedera zatytułowanym List otwarty

na finansistów.

Patricka Batemana do redakcji „Libération”. Beigbeder aka

Film w pewnym stopniu przypomina głośny Upadek
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Westernowych maklerów – ubranych zawsze na

Bateman pisze: „Toksyczne kredyty? Nieźle się na nich

Joela Schumachera, w którym grany przez Michaela

obłowiliście, hołoto. Maklerów powinno się kanonizo-

Douglasa bohater, bezrobotny frustrat wyrzucony przez

wać. To my pozwoliliśmy wam żyć powyżej średniej.

żonę z domu, pewnego dnia, jak gdyby nigdy nic, wysia-

Subprime’y to były nasze banki dla ubogich, zasługuję na

da z samochodu zakleszczonego w ulicznym korku, bie-

pieprzonego Nobla jak Muhhamad Yunus! Wymyśliliśmy
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niesamowite narzędzia, żebyście mogli sobie kupować

ciu ogrywa go właśnie dlatego, że jest w stanie posunąć

te zasrane klatki dla królików. Luką w systemie były raje

się dużo dalej. Co wynika z Wall Street: Pieniądz nie śpi?

podatkowe, drodzy kretyni. (…) Dajcie spokój PANOM.

Bynajmniej nie wniosek, że powinno się wysadzić w po-

Nie kąsajcie ręki, która przez tyle lat was karmiła. Powin-

wietrze wszystkie banki i znacjonalizować wszystkie

niście nam podziękować za to, że przez lata 80–90–00

korporacje albo narzucić im kontrolę. Stone tym razem

daliśmy wam sen, utopię społeczeństwa zglobalizo-

nie wysyła Gekko za kratki. Ratunek widzi gdzie indziej –

wanej nadkonsumpcji. Ach, wy NIEWDZIĘCZNICY! To

w młodych, takich jak Moore.

normalne, że jesteście w dołku po tym, jak przez cały ten
czas byliście tak hiperłapczywi”1.
Drugi film powrócił po niemal ćwierć wieku, w ob-

J.C. Chandor, autor Chciwości, nie jest na pewno równie wielkim optymistą jeśli chodzi o młodsze pokolenia.
Młodzi posiadają jedną zaletę, która odróżnia ich od

razie Wall Street: Pieniądz nie śpi, nakręconym przez tego

starszych – potrafią czytać skomplikowane wykresy poja-

samego autora, co część pierwsza – Olivera Stone’a.

wiające się na ekranach płaskich monitorów. Jak mantra

Chandor pokazuje, że wszyscy daliśmy się uwieść giełdzie, że Wall Street to wielki domek z kart, o ileż mniej
realny od zwykłych budynków.
W pierwszej scenie widzimy Gekko wychodzącego

pojawia się w filmie sformułowanie kierowane przez

z więzienia, do którego trafił z powodu oszustw finan-

starszych kierowników do młodszych podwładnych:

sowych popełnionych w poprzednim filmie; strażnik

„Tylko wytłumacz mi to po ludzku”. Z tego, że dzisiejsza

oddaje mu przed wyjściem skonfiskowany sygnet, mały

gospodarka opiera się na zrozumiałych tylko dla niewielu

zwitek banknotów i telefon komórkowy wielkości cegły.

czarach, śmiał się już Michael Moore w Kapitalizm, moja

Przed bramą nikt na niego nie czeka, bohater Stone’a nie

miłość, gdzie pytał ekspertów i profesorów o to, czym tak

jest jednak typem człowieka, który łatwo by się załamał.

naprawdę są derywaty, i długo nie mógł otrzymać żadnej

Zamiast płakać nad swoim losem, pisze książkę o dzi-

odpowiedzi. Ale o filmie Moore’a za chwilę.

siejszym rynku finansowym i przewiduje jego rychłe

Chciwość zaczyna się sceną grupowych zwolnień.

załamanie. W tej części Stone wykorzystuje figurę mło-

Do siedziby wielkiego banku wkraczają ludzie zajmujący

dego maklera; potrzebny mu jest do zadawania przez

się polityką kadrową, wykonujący dokładnie ten sam

Gekko pytań o stan świata i światowej gospodarki. Nie

zawód, co George Clooney w W chmurach, latający po

trzeba starego wilka długo prosić o odpowiedzi, które

Ameryce i wysyłający różnych ludzi z różnych firm na

tak naprawdę niewiele różnią się od słów Batemana.

niechciane wakacje. Już po chwili kolejni pracownicy

Bohater grany przez Michaela Douglasa dorzuca jeszcze

wychodzą z biura z kartonami, w których wynoszą swoje

chciwość jako motor ludzkich zachowań, i jeszcze jedno

rzeczy. Jeden z nich tuż przed wyjściem wręcza swoje-

wyjaśnienie: „Tu tak naprawdę nie chodzi o pieniądze,

mu podwładnemu pendrive z zadaniem, nad którym

tylko o grę”. Dokładnie to samo mówi co drugi etosowy

pracował. Młody finansista rozwiązuje równanie rozpra-

gangster w amerykańskim kinie.

cowywane przez byłego szefa, i w mgnieniu oka okazuje

Stone prowadzi do starcia mistrza i ucznia: Gordo-

się, że firma stoi na skraju bankructwa. Nikt nie zdawał

na Gekko i Jake’a Moore’a, narzeczonego córki Gekko

sobie z tego sprawy. Odcięci od społeczeństwa finansi-

i giełdowego gracza. Sympatia reżysera stoi wyraźnie po

ści z Wall Street, inkasujący bajońskie premie, bawiący

stronie Moore’a. Oto finansista idealny: kocha, inwestuje

się w najdroższych lokalach, rozmawiający wyłącznie

w energię odnawialną, gra fair, jest skuteczny. Jednak

o tym, ile kto zarobił, żyją w fikcji – im wyżej znajdują się

nie tak skuteczny jak Gekko, który w bezpośrednim star-

na korporacyjnej drabinie, tym większa fikcja i większy

1 Cyt. za: http://www.krytykapolityczna.pl/Serwis-kryzysowy/Maklerow-powinno-sie-kanonizowac/menu-id-218.html (dostęp dnia 3 sierpnia 2013).
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cynizm. Chandor, wykorzystując konwencję thrillera,

wodniczący Fed), Warren Buffett, Timothy Geithner

opowiada o kryminalnych działaniach w obrębie prawa

(przewodniczący Banku Rezerw Federalnych w Nowym

podejmowanych przez zarządców banku, którzy próbu-

Jorku), James Dimon z JPMorgan Chase czy Lloyd

ją upłynnić bezwartościowe aktywa.

Blankfein z Goldman Sachs.

W Chciwości ryba psuje się od głowy. O ile szefowie

Zbyt wielcy, by upaść można porównać z dokumen-

działów sprzedaży, pojedynczy analitycy i maklerzy

tem Inside Job, w którym Charles Ferguson ujawnił

mają jeszcze jakieś skrupuły i nie chcą wciskać swoim

niezdrową sieć powiązań między Wall Street, polityka-

klientom bezwartościowego towaru, obawiając się nisz-

mi i ekonomistami wykładającymi na uniwersytetach.

czenia rynku, o tyle prezesi i członkowie rady nadzorczej

Film Hansona też wypełniają niekończące się spotkania

w ogóle o to nie dbają – liczy się tylko ich zysk. A jako

urzędników państwowych z szefami największych

że mają sporo narzędzi perswazji, szybko przekonują

banków. Obserwujemy całodobowe negocjacje, zastra-

nieprzekonanych, by wypełniali ich zalecenia.

szanie, budowanie sojuszy mających doprowadzić do

Chandor pokazuje, że wszyscy daliśmy się uwieść

wyjścia z kryzysu. Jest to jednak bardziej idealistyczna

giełdzie, że Wall Street to wielki domek z kart, o ileż

wersja wydarzeń z końca września 2008 roku. Paulson,

mniej realny od zwykłych budynków. W jednej ze scen

były szef Goldman Sachs, który po części sam dopro-

zwolniony analityk opowiada, że przed laty zaprojek-

wadził swoimi działaniami w sektorze prywatnym do

tował most, po którym teraz dziennie przemieszczają

kryzysu, jest tutaj postacią wręcz pomnikową – udrę-

się setki ludzi, i szybko wylicza, ile realnych korzyści

czonym mędrcem, zatroskanym o losy Ameryki. W Zbyt

Filmowcy też nie znają dobrych rad, ograniczają się do
opowiadania swoich historii.
przyniosło jego dzieło. A ile korzyści, ile dobra wspól-

wielkich, by upaść nie znalazło się też wiele miejsca dla

nego wygenerował w swojej kolejnej pracy, na giełdzie,

przeciwników planu Paulsona, nie zmienia to jednak

obracając milionami dolarów? Nie potrafi powiedzieć.

faktu, że film Curtisa jako jeden z niewielu przesuwa

Dlaczego więc odszedł z budownictwa? Po prostu

punkt ciężkości z analizy charakterologicznej maklerów

chciał więcej zarabiać. Ten wątek przewija się w wielu

z Wall Street i próbuje ująć szerszy obraz współczesnego

filmach o kryzysie – najzdolniejsi ludzie, którzy mogliby

kapitalizmu, ogromnych firm zajmujących się spekulacją,

się przydać w wielu innych miejscach, kuszeni przez

które trzymają w szachu praktycznie cały świat – firm,

wielkie pieniądze, lądują w końcu na Wall Street. Młody

które są zbyt wielkie, żeby upaść.

analityk, który złamał kod, jeszcze niedawno projektował urządzenia o napędzie kosmicznym, teraz czeka na

pieniędzy w upadające banki i wykupienie „toksycznych

audiencję u prezesa banku, który za chwilę zaoferuje

aktywów” – nie zmienił świata. Banki szybko spłaciły po-

mu podwyżkę. Już za parę lat będzie zajmował pozycję

życzkę i wróciły do dawnej gry. Jak wyjść z kryzysu? Jak

swoich obecnych szefów – koło się zamknie.

doprowadzić do tego, by już się nie powtórzył? Wszyscy

Chciwość pokazuje podejmowane przez bank
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Plan Paulsona – wpompowanie państwowych

mówią o zwiększeniu nadzoru nad bankami, niewielu

działania, które mają uchronić go przed katastrofą. Zbyt

wspomina o szeroko zakrojonych reformach. Nawet

wielcy, by upaść Curtisa Hansona zaczyna się natomiast

jeśli pojawiają się tego typu projekty, to wydają się tak

od upadku Lehman Brothers. Film, oparty na książce

abstrakcyjne, że wręcz nierealne. Alain Touraine w Po

Andrew Rossa Sorkina, koncentruje się na postaci

kryzysie pisze na przykład o „stworzeniu ram dla nowego

Henry’ego Paulsona, sekretarza skarbu w administra-

życia społecznego, opartego nie – jak dotychczas – na

cji George’a W. Busha, który próbuje przeprowadzić

redystrybucji dochodów narodowych, ale na uznaniu

operację ratowania całego sektora. Pojawia się zresztą

i obronie uniwersalnych praw ludzkich jako jedynej

więcej autentycznych postaci: Ben Bernanke (prze-

broni mogącej powstrzymać triumf gospodarki global-

Kino na czas kryzysu

nej”2. W podobnym duchu wypowiada się Susan George,

ze swoją kamerą do zwykłych ludzi: tych wyrzucanych

autorka Czyj kryzys, czyja odpowiedzialność. Nie wiado-

z mieszkań i tych wyrzucanych z zakładów pracy, i odda-

mo jednak, jak miałoby to wyglądać w praktyce, skoro

je im głos. Głos, który rzadko można usłyszeć w kinie.

nawet nie udało się wytworzyć wokół kryzysu jakiegoś

Innym przykładem jest The Company Men – opo-

szerszego społecznego sprzeciwu, który mógłby realnie

wieść o trzech pracownikach różnych szczebli, którzy

wpływać na zmianę sytuacji. Filmowcy też nie znają do-

zostają zwolnieni z pracy w wielkiej firmie. Wells pokazu-

brych rad, ograniczają się do opowiadania swoich historii.

je bezwzględność korporacyjnej maszyny i bezlitosność

Nieśmiałe pomysły, jak miałaby wyglądać alternatywa dla

szefostwa, które woli postawić sobie nowy biurowiec ze

dzisiejszego stanu rzeczy, znajdziemy jedynie w dwóch

szkła niż utrzymać kilka miejsc pracy. Ale krytykuje rów-

filmach: dokumencie Kapitalizm, moja miłość Michaela

nież nadmierny konsumpcjonizm i pazerność tych, któ-

Moore’a i fabule The Company Men Johna Wellsa.

rzy jeszcze przed chwilą cieszyli się swoimi przywilejami

Moore odwołuje się bezpośrednio do postaci

i pracą. Jednego ze swoich bohaterów zmusza wręcz,

Franklina Delano Roosevelta, który – według niego

żeby poszedł na budowę i zobaczył, czym jest prawdziwa

– wyciągnął w pojedynkę amerykańską gospodarkę

praca. Zagrywka to może tendencyjna, ale pojawiające

z Wielkiego Kryzysu. Moore, jak to zwykle on, nie roz-

się w rozmowie między byłym menedżerem a stolarzem

wodzi się za bardzo nad tym, że gospodarkę uratowało

słowa: „Czy nie ma czegoś chorego w sytuacji, kiedy szef

raczej zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w II wojnę

zarabia 500 razy więcej niż jego pracownik?”, już takie

światową. Za wszelką cenę próbuje przeforsować swoją

tendencyjne nie są. Najciekawiej w The Company Men

wizję, w której do zmiany doprowadza dobry przywód-

wypada postać starego kapitalisty granego przez Tom-

ca, potrafiący oprzeć się wpływom wielkiego kapitału,

my’ego Lee Jonesa. Ten wiekowy już biznesmen pamięta

senatorowie, mający na względzie swoich wyborców,

jeszcze kapitalizm z dawnych lat i swoją firmę z czasów,

a nie interesy banków, wreszcie spółdzielnie pracow-

kiedy wszystko wydawało się w niej po prostu bardziej

nicze, w których nie ma hierarchii i nierównych płac,

ludzkie. Idealny szef troszczy się o swoich pracowników,

a każdy czuje się jak u siebie. Patrząc na obecny system

nie zależy mu na pławieniu się w dolarach. Właśnie

wyborczy USA, w którym sukces w kampanii wyborczej

dlatego zostaje zwolniony. Po krótkim oszołomieniu,

tak bardzo zależy od nagromadzonych środków przeka-

wypróbowaniu tego, czy spodoba mu się na emeryturze,

zanych przez darczyńców, w tym wielkie firmy (W Inside

postanawia wrócić do biznesu na własnych prawach –

Job widać zresztą, jak bardzo prezydent Obama jest za-

zakłada nową firmę, do której zatrudnia zwolnionych

leżny od Wall Street, jak wielu tuzów z tamtego sektora

przed chwilą pracowników. Może sobie na to pozwolić,

zasiada obecnie w jego rządzie), oraz mając na uwadze

ma w końcu miliony dolarów na koncie, część zarobił,

fakt, że trudno być spółdzielcą w erze globalizacji, ciężko

a część dostał w ramach odprawy. Ilu jest takich szefów?

sobie wyobrazić, by ten marzycielski projekt mógł się

Podejrzewam, że niewielu. Takie rzeczy tylko w kinie,

spełnić. Zasługą Moore’a jest jednak to, że wychodzi

które pozwala nawet śnić o dobrych kapitalistach.

2 A. Touraine, Po kryzysie, przeł. M. Frybes, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 186.

Jakub Socha – krytyk filmowy, redaktor działu filmowego w dwutygodnik.com. Zwycięzca konkursu im. Krzysztofa Mętraka (2007). Publikuje w „Filmie”, „Kinie”, „Filmwebie”.
Współautor tomów Polskie kino niezależne (2005) oraz Nie chcę spać sam. Kino Tsai MingLianga (2009).

55

Kino na czas kryzysu

KRYZYS W EUROPIE

Europy cicha rewolucja
PIOTR BURAS

Przyszły kształt UE jest zakładnikiem procesów,
które w ostatnich latach przeorały europejski
krajobraz, oraz lekcji, jakie z nich wyciągniemy.

być może trwale – Europę i nasz sposób myślenia o niej.
Na kryzys można patrzeć jak na zwierciadło wydobywające na powierzchnię ukryte wcześniej prawdy o Europie
albo jak na siłę, która rozwiała obwiązujące dotąd
pewniki i mity. Przyszły kształt UE jest zakładnikiem tych
procesów, które w ostatnich latach przeorały europejski
krajobraz, oraz lekcji, jakie z nich wyciągniemy. Wiele

Optymiści twierdzą zwykle, że kryzysy to nie tylko

wskazuje na to, że pod powłoką panującego od kilku

powód do zmartwienia, lecz także szansa na zmiany na

miesięcy względnego uspokojenia gruntowna zmiana

lepsze. Historia nie zawsze potwierdzała ich tezę, ale

politycznych i instytucjonalnych fundamentów UE jest

powraca ona z uporem, służąc za wytęsknione światełko

w toku.

w tunelu wtedy, gdy wokoło panują nieprzeniknione

Być może najciężej waży kryzys zaufania do UE,

ciemności. Ostatnich kilka lat europejskiego kryzysu po

który w ostatnich latach był widoczny w we wszystkich

raz kolejny dało okazję do ćwiczenia się w ufności, że

krajach członkowskich. Dla dużej części europejskich

rekordy w piętrzeniu długu publicznego, zniecierpliwie-

społeczeństw Europa przestała być obietnicą lepszej

Dla dużej części europejskich społeczeństw Europa
przestała być obietnicą lepszej przyszłości, stała się zaś
źródłem ryzyka.
nie obywateli i dysfunkcjonalność instytucji unijnych

przyszłości, stała się zaś źródłem ryzyka. Może to być

złożą się w końcu na masę krytyczną, która wepchnie

stan przejściowy, ale rzutuje on na decyzje polityczne

Unię Europejską na ścieżkę prowadzącą ku naprawie.

i wybory, których skutki będziemy odczuwać przez lata.

Skoro większość ekspertów przewiduje, że kryzys –

Ten kryzys europejskiej demokracji w najbardziej bodaj

gospodarczy i zadłużenia – potrwa jeszcze przynajmniej

sugestywny sposób opisał znany niemiecki socjolog

dekadę, niełatwo zweryfikować zasadność tych nadziei.

Wolfgang Streeck w wydanej w tym roku książce Gekau-

Pesymiści powiedzą, że otaczająca nas rzeczywistość

fte Zeit (Kupiony czas)1. Streeck twierdzi, że zmiany zacho-

zadaje im kłam. Ale na ostateczną odpowiedź wydaje

dzące dziś w Unii Europejskiej (w strefie euro) oznaczają

się być jeszcze za wcześnie. Dlatego tymczasowy bilans

konstruowanie systemu, który nie służy obywatelom,

europejskiego kryzysu nie powinien sprowadzać się do

lecz rynkom i zamieszkującemu je „ludowi”, składające-

sądu nad optymistyczną wiarą w jego zbawczą funkcję,

mu się z wierzycieli, inwestorów i posiadaczy kapitału.

lecz pokazać, jak doświadczenie ostatnich lat zmieniło –

Torujący sobie drogę eurokapitalizm, posiłkujący się

1 W. Streeck, Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, Berlin 2013.
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podejmowanymi na szczeblu UE decyzjami dotyczącymi

Unia” (będąca traktatowym celem integracji) jest tym, co

tempa konsolidacji wydatków i reform w państwach

najlepiej służy europejskim obywatelom.

członkowskich, służy innemu suwerenowi niż ten, który

Streeck, jeden z najwybitniejszych niemieckich

deleguje władzę na demokratyczne instytucje. Euro

specjalistów od ekonomii politycznej, nie jest zatwar-

staje się zaś niczym innym jak instrumentem dyscyplino-

działym eurosceptykiem, przez wiele lat był członkiem

wania polityki wewnętrznej w państwach narodowych.

SPD i doskonale zna mechanizmy funkcjonowania UE.

Co więcej, Streeck pokazuje, że dzisiejszy kryzys euro-

Dlatego jego głos wywołał, zwłaszcza w intelektualnych

pejski jest częścią trwającego od dziesięcioleci zmagania

kręgach europejskiej lewicy, tyle zamieszania: takie opi-

między kapitalizmem a demokracją. Napięcie między

nie nie są całkiem nowe (krytyka neoliberalnego modelu

nimi jest immanentną częścią tej relacji. Okresy prospe-

integracji od dawna jest obecna w tym nurcie politycz-

rity i pokoju społecznego były w europejskiej historii

nym), ale dotychczas najważniejsi przedstawiciele lewicy

nierozerwalnie związane ze stanami równowagi między

sprzeciwiali się europejskiemu defetyzmowi i stawiali na

nimi, czyli załagodzeniem konfliktu między interesami

dalsze kroki w kierunku integracji, które miałyby usunąć

Euro staje się niczym innym jak instrumentem dyscyplinowania polityki wewnętrznej w państwach narodowych.
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rynków a dobrem wspólnym społeczeństw. W różnych

deficyt demokratyczny i budować „Europę socjalną”. To

okresach konflikt ten wymagał różnego rodzaju „formuł

nie przypadek, że książka Streecka spotkała się z ostrą

pokojowych”: najważniejszą było państwo socjalne, ale

polemiką Jürgena Habermasa, który podobnie jak jego

przejściowo służyły mu też inflacja czy łatwy dostęp do

adwersarz piętnował w ubiegłych latach ewolucję UE

kredytów, który pozwalał „kupować czas” – gwaranto-

w kierunku „technokratycznego federalizmu” (antyde-

wać wzrost gospodarczy i spełniać oczekiwania obywa-

mokratycznej struktury zarządzanej przez Brukselę), ale

teli odnośnie do bezpieczeństwa socjalnego i ochrony

postulował zasadniczo odmienne remedium: budowę

przed swawolą rynków. Ale te podstawy „demokra-

prawdziwej unii politycznej, z pełnoprawnym parla-

tycznego kapitalizmu” kruszą się i po pęknięciu bańki

mentem europejskim i demokratycznie legitymizowaną

zadłużenia nie widać na horyzoncie żadnej nowej for-

egzekutywą.

muły kompromisu. To, co obserwujemy dzisiaj w strefie

Ta debata świadczy niewątpliwie o pęknięciu

euro (forsowanie oszczędności kosztem szans na wzrost,

tożsamości europejskiej lewicy, ale w istocie odzwier-

demontaż państwa socjalnego), jest zarówno wynikiem

ciedla też dylemat, który leży u sedna doświadczeń

utraty równowagi między kapitalizmem a demokracją,

UE ostatnich lat i tym samym wykracza daleko poza

jak i procesem wzmacniającym to rozchwianie.

batalie światopoglądowe tego czy innego nurtu poli-

Analiza Streecka jest bezlitosną krytyką kryzysu

tycznego. Polega on na tym, że jakkolwiek dysfunkcjo-

demokratycznego kapitalizmu, w którym Unia Europej-

nalność obecnego systemu funkcjonowania UE (analiza

ska odgrywa niechlubną rolę. Nie mniej pesymistyczny

Streecka jest przenikliwą, ale tylko jedną z możliwych

jest wniosek, do którego dochodzi autor: powrót do

interpretacji jej przyczyn) jest oczywista, to jednocześnie

walut narodowych ma być w przypadku przeżywa-

coraz wyraźniej widać, że brakuje mu możliwości samo-

jących kłopoty państw jedyną szansą na odwrócenie

naprawy. To sytuacja przypominająca słynny „paragraf

tego trendu, przywrócenie polityce demokratycznej

22”: głęboka przebudowa konstrukcji UE jest koniecz-

witalności i odbudowę prymatu interesów suwerena

na dla jej przetrwania, ale nie ma pewności, czy UE

nad interesami rynków. Trwała lekcja kryzysu miałaby

przetrwałaby taki proces. Nawet jeśli recepta Streecka

polegać na pożegnaniu się z iluzją, że los strefy euro jest

(wyjście części krajów z unii walutowej) jest trafna, to

równoznaczny z losem całej Europy i że „coraz ściślejsza

obciążona takim ryzykiem rozpadu całej wspólnoty,

Europy cicha rewolucja

że nikt nie jest gotów go podjąć. Ale to samo dotyczy

Unia Europejska doszła w ten sposób do ściany

dalekosiężnych wizji europejskiej federacji snutych

w swoim dotychczasowym rozwoju, ale nie oznacza to,

przez Habermasa i wielu europejskich przywódców

że się pod nią zatrzyma. Przeciwnie: pat, w jakim Unia

jeszcze w ubiegłym roku, zmierzających do określenia

znalazła się w wyniku swoich kryzysów – euro, demokra-

docelowego kształtu projektu europejskiego, w unijnym

tycznego kapitalizmu i zaufania do instytucji unijnych

slangu nazwanego „prawdziwą unią gospodarczą i wa-

– powoduje, że jej przebudowa będzie postępować

lutową”. Taka unia redukowałaby najważniejsze deficyty

według innych niż znane z przeszłości metod. Już dzisiaj

obecnego porządku, które wystawiają go na miażdżącą

widać, że w systemie politycznym i instytucjonalnym UE

krytykę Streecka i wielu innych: deficyt demokracji

dokonuje się cicha rewolucja oznaczająca istotne zmiany

Sceptycyzm Europejczyków wobec integracji jest jedną
z głównych przeszkód w naprawie systemu, która miałaby na celu usunięcie problemów będących źródłem
tego sceptycyzmu.
prowadzący do erozji legitymizacji systemu, a także defi-

zasady w jej funkcjonowaniu. Ma ona dwa wymiary.

cyt koordynacji gospodarczej oraz deficyt solidarności,

Pierwszym jest stopniowy, ale wyraźny odwrót w kierun-

które podkopują jego ekonomiczny fundament.

ku współpracy międzyrządowej i osłabiania instytucji

Odkąd dzięki polityce Europejskiego Banku Cen-
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wspólnotowych (głównie Komisji Europejskiej). Drugim

tralnego sytuacja UE na pewien czas się ustabilizowała

wymiarem jest pogłębienie się podziału na strefę euro

(powracające problemy Portugalii, Grecji czy Francji

i resztę członków Unii Europejskiej. Cechą wspólną obu

pokazują, że ta stabilizacja nie jest trwała), głosy nawołu-

procesów jest to, że nie są konsekwencją żadnego wiel-

jące do głębokich zmian przycichły. Także dlatego, że ich

kiego projektu, lecz niejako mimowolnym, domyślnym

realizacja wymagałaby rewizji europejskich traktatów,

efektem sytuacji, w jakiej znalazła się Unia pogrążona

którą nie tylko musiałoby wynegocjować 28 europej-

w kryzysie nie tylko ekonomicznym, lecz także politycz-

skich przywódców, lecz którą musiałoby zaakcepto-

no-instytucjonalnym.

wać (między innymi w referendach) 28 europejskich

Żaden z tych procesów nie jest ani oczywisty, ani

społeczeństw. Przy obecnych nastrojach taki proces

jednoznaczny. Można zasadnie twierdzić, że Komisja Eu-

jest skazany na porażkę. O próbach zasadniczej zmiany

ropejska zyskała w związku z kryzysem rozliczne nowe

traktatów europejskich mówi się dzisiaj jako o „sabotażu

kompetencje (głównie w nadzorowaniu i kontrolowa-

procesu integracji”, zaś widmo brytyjskiego weta lub

niu polityki budżetowej państw członkowskich), stając

szantażu skłoniło nawet prezydenta UE Hermana Van

się kluczowym aktorem nowego systemu economic

Rompuya do złożenia w Londynie deklaracji (w marcu

governance strefy euro. Ale technokratyczny i niedemo-

bieżącego roku), że nie ma żadnej naglącej potrzeby

kratyczny charakter jej nowej roli świadczy o ewolucji

takich zmian. Rakiem z pomysłów reformy traktatowej

nie w kierunku ponadnarodowej struktury wyśnionej

wycofują się także Niemcy, którzy jej konieczność głosili

przez europejskich federalistów, lecz jej technokratycz-

jeszcze niedawno: kiedy dzisiaj o niej wspominają (na

nej karykatury. To nie jedyny powód rosnącego w wielu

przykład w kontekście unii bankowej), służy to raczej

państwach członkowskich sceptycyzmu wobec Komisji

odwleczeniu ryzykownych z ich perspektywy decyzji,

oraz dotychczasowej zasady integracji (tak zwanej

niż świadczy o faktycznej woli rozpoczęcia takiego pro-

metody wspólnotowej), w której kluczową rolę odgrywa

cesu. To być może paradoks, ale sceptycyzm Europejczy-

właśnie ta instytucja. Angela Merkel już trzy lata temu

ków wobec integracji jest jedną z głównych przeszkód

w głośnym wystąpieniu w Brugii powiedziała, że w sytu-

w naprawie systemu, która miałaby na celu usunięcie

acji, gdy konieczne jest obejmowanie integracją nowych

problemów będących źródłem tego sceptycyzmu.

obszarów polityki (a nie tylko pogłębianie wspólnego

Europy cicha rewolucja

rynku), metoda wspólnotowa natrafia na swoje granice.

waniami sukces odniosą w nich ugrupowania skrajne

To państwa członkowskie powinny być kołem zamacho-

i antyeuropejskie oraz jeśli powołana przy wydatnym

wym tego procesu – tak w skrócie wygląda uzasadnienie

udziale PE nowa Komisja Europejska okaże się jeszcze

„metody unijnej”. W niedawnym wywiadzie Merkel

mniej udanym partnerem dla państw członkowskich niż

mówiła, że nie widzi potrzeby przekazywania większych

jej obecny skład, to opory przed zakładaniem przez nie

kompetencji Komisji Europejskiej. W tym samym czasie

„nowych (własnych) komitetów” nie będą duże.

prezydent Hollande krytykował Brukselę, że nie będzie

Ta ewolucja próbującej wygrzebać się z kryzysu

ona mówić Francji, jakie ta ma przeprowadzać reformy.

Europy jest interesująca jeszcze z dwóch przynajmniej

Rząd holenderski ogłosił zaś w opublikowanym niedaw-

względów. Po pierwsze, jak już wspomniano, to proces

no „przeglądzie subsydiarności” ni mniej ni więcej tylko

niejako wymuszony okolicznościami, a nie rezultat

koniec przewidzianej traktatami europejskimi zasady

przemyślanej wizji Europy: niemożność głębokiej zmiany

„coraz ściślejszej unii”, czyli stopniowego przenoszenia

traktatów (tylko w ten sposób można by przenieść

kolejnych obszarów polityki państw narodowych na

nowe kompetencje na poziom ponadnarodowy) przy

poziom europejski.

jednoczesnej konieczności dokonania następnego

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te sygnały

kroku w integracji skłania do rozwiązań przełamujących

nie oznaczają bynajmniej przerwania przyspieszonego

dotychczasową filozofię integracji. Prawdą jest też, że

w czasie kryzysu zacieśniania integracji w sferze polityki

ten pragmatyzm doskonale odpowiada podejściu głów-

budżetowej, finansowej i gospodarczej. Owszem, trwać

nych rozgrywających europejskiej polityki do kwestii

będzie ono dalej, ale wiele wskazuje na to, że będzie po-

sprawowania władzy i traktowania integracji europej-

stępować według innego niż dotychczas wzorca. Stefan

skiej. Dotyczy to zwłaszcza Angeli Merkel. Po drugie,

Kornelius, biograf Angeli Merkel i dziennikarz świetnie

Europa, jaka może wyłonić się z tego procesu, nie będzie

znający kuchnię urzędu kanclerskiego, chyba najcelniej

wcale Europą niemiecką: będzie odpowiadać – w sensie

Komisja Europejska zyskała w związku z kryzysem rozliczne nowe kompetencje, stając się kluczowym aktorem
nowego systemu economic governance strefy euro.
opisał kierunek, w którym zmierza sposób myślenia pani

politycznym i instytucjonalnym – raczej tradycyjnej

kanclerz: celem nie jest przenoszenie uprawnień na po-

francuskiej wizji UE, stroniącej od ponadnarodowych

ziom ponadnarodowy, lecz system porozumień między

rozwiązań i eksponującej rolę współpracy międzyrządo-

rządami państw członkowskich, w których zobowiązy-

wej. Ale z pewnością Paryż i Berlin utrwalą w niej swoją

wałyby się one do określonych działań mających na celu

eksponowaną już dzisiaj pozycję.

optymalizację współpracy i rozwiązywanie problemów.
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Ta nowa filozofia integracji – podyktowana w ogrom-

„Mogłoby to prowadzić – pisze Kornelius – do powsta-

nej mierze problemami strefy euro – wzmacnia też drugi

nia swego rodzaju unii w unii, nowego konglomeratu

proces dokonującej się w UE cichej rewolucji. Dotyczy on

państw narodowych”, rządzących się ustalonymi między

relacji między unią walutową a pozostałymi członkami

sobą zasadami i – dodajmy – dysponującego być może

UE, w tym Polską. Nie trzeba być zwolennikiem pokutu-

także instytucjami stanowiącymi niejako ekwiwalent

jącego w części polskiej opozycji przekonania, że kraje

obecnych instytucji ponadnarodowych (na przykład

strefy euro chcą za wszelką cenę odgrodzić się od reszty

wzmacnianie Eurogrupy czy Europejskiego Mechanizmu

państw UE, by dostrzec, że – po części mimowolne –

Stabilności kosztem Komisji Europejskiej). Tendencja do

zróżnicowanie integracji (o bardziej doniosłym charak-

marginalizowania tych ostatnich może zresztą wzmoc-

terze niż dotychczasowe jej przejawy, jak na przykład

nić się po wyborach do Parlamentu Europejskiego

strefa Schengen) staje się faktem. Przede wszystkim

w przyszłym roku. Jeśli zgodnie z niektórymi przewidy-

zaś jest ono częścią dominujących wyobrażeń o UE

Europy cicha rewolucja

przyszłości. Świadczą o tym choćby zapisy wspólnej

nią, Polska i Wielka Brytania, których polityka integracyj-

deklaracji niemiecko-francuskiej z 30 maja bieżącego

na przesądzi o tym, jaki kształt przybierze ostatecznie

roku nakreślającej kolejne etapy integracji. Dotychcza-

cała UE. Jeśli Londyn zdecyduje się na wyjście z UE lub

sowe reformy strefy euro nie spowodowały, także dzięki

dalsze poluźnienie swoich relacji z kontynentem, będzie

zabiegom polskiego rządu, głębszego pęknięcia UE na

to miało daleko idące konsekwencje dla całej wspól-

kraje strefy euro i te pozostające poza granicami obszaru

noty. Ale to samo dotyczy także Polski: wiele wskazuje

wspólnej waluty. Wbrew malkontentom nie tylko nie po-

na to, że okres dochodzenia Warszawy do strefy euro

wstały instytucje Eurostrefy wykluczające ex definitione

będzie trwać znacznie dłużej, niż spodziewają się tego

resztę krajów, ale zwłaszcza w Niemczech świadomość

niektórzy zachodnioeuropejscy obserwatorzy. Jeśli tak

wagi zachowania jedności europejskiej (której wymiar

się stanie, to nasze pozostawanie poza tworzącym się

instytucjonalny jest ważną częścią) była bardzo głęboka.

rdzeniem Europy będzie coraz silniej określać polską

Ale im dłużej trwa kryzys, im mniej prawdopodobne są

perspektywę na sprawy integracji, nasze interesy i po-

głębokie reformy całej Unii, im bardziej paląca wydaje

stulaty.

się konieczność usprawnienia systemu zarządzania

Unia Europejska z integrującą się coraz silniej na zasa-

gospodarczego strefy euro i im bardziej widoczne jest,

dzie międzyrządowej strefą euro oraz z dwoma kluczo-

że Niemcy nie są ani gotowe, ani władne dokonać tego

wymi krajami idącymi na dłuższą metę własną – „polską”

bez bliskiej współpracy z Francją – tym bardziej idea

i „brytyjską” – drogą: oto kwintesencja zarysowującej się

pójścia naprzód we własnym gronie będzie przybierać

powoli cichej rewolucji. To scenariusz niewygodny dla

na atrakcyjności. Wspomniane niemiecko-francuskie

licznych (nie tylko) w polskiej debacie optymistów, su-

uzgodnienia obejmują pomysły powołania stałego prze-

gerujących, że pokryzysowa Unia nie będzie w gruncie

wodniczącego Eurogrupy, regularnych spotkań w tym

rzeczy za wiele odbiegać od tej, którą znamy i lubimy.

gronie, rozważa się ideę powołania nowych parlamen-

Ale mylny byłby wniosek, że ten scenariusz jest wodą na

tarnych struktur strefy euro i stworzenia zastrzeżonego

młyn tych, którzy uważają, że UE stała się ofiarą spisku

dla niej budżetu.

berlińskich i brukselskich elit i dlatego powinniśmy stać

Ale dynamika prowadząca do utrwalenia się unii kil-

się drugą Wielką Brytanią. Europejska lekcja kryzysu nie

ku prędkości (albo stopniowego „rozstrzępiania się” Unii,

zawsze prowadzi, niestety, do przyjemnych wniosków.

jak pisał jakiś czas temu niemiecki think tank Stiftung

Ale jest przede wszystkim lekcją realizmu, którego uczyć

Wissenschaft und Politik), nie jest wynikiem tylko procesów

powinny się obie strony naszego sporu.

zachodzących w samej strefie euro. Kluczową rolę odgrywają zwłaszcza dwa największe kraje pozostające poza

Piotr Buras – dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych
(ECFR), wcześniej publicysta „Gazety Wyborczej”. Ekspert ds. niemieckich. Autor między
innymi Muzułmanie i inni Niemcy. Republika berlińska wymyśla się na nowo (2011).
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Europy cicha rewolucja

Polska w Unii 3.0
DARIUSZ ROSATI

Kryzys zadłużenia w strefie euro pokazał, że
wspólna waluta pociąga za sobą znacznie większą współzależność państw członkowskich, niż
dotychczas sądzono.

różnić się zasadniczo od Wspólnoty powołanej do życia
Traktatem Rzymskim i od Unii z Traktatu z Maastricht.
Nowa Unia – Unia 3.0 – cechować się będzie znacznie
rozleglejszym zakresem integracji i współpracy oraz
znacznie silniejszą wewnętrzną koordynacją działań
poszczególnych państw. Zaawansowana integracja
dotyczy przede wszystkim państw strefy euro. W efekcie w ramach UE powstaje tak zwane „twarde jądro”

Na naszych oczach w Unii Europejskiej dokonuje

– grupa państw ściśle uzgadniających swoją politykę

się głęboka przemiana. Kryzys zadłużenia w strefie

i powiązanych wzajemnie znacznie silniejszymi więza-

euro pokazał, że wspólna waluta pociąga za sobą

mi niż z resztą państw. Głównym czynnikiem integrują-

znacznie większą współzależność państw członkow-

cym „twarde jądro” jest wspólna waluta.

skich, niż dotychczas sądzono. Błędy i zaniechania

Trwały podział Unii na kraje strefy euro i kraje

w polityce gospodarczej w jednym państwie człon-

pozostałe staje się faktem nieodwracalnym. Wynika to

kowskim wywierają daleko idący wpływ na sytuację

z narastających rozbieżności interesów narodowych

finansową i ekonomiczną pozostałych państw. Rosnące

w ramach UE, która od 1 lipca 2013 roku liczy już 28

uzależnienie od partnerów wymusza dalszą, bar-

państw członkowskich. Państwa strefy euro są żywo

Trwały podział Unii na kraje strefy euro i kraje pozostałe staje się faktem nieodwracalnym.
dziej pogłębioną integrację w ramach strefy euro. Jej

zainteresowane dalszą koordynacją swoich polityk,

przejawem jest powstawanie nowych instytucji, takich

dlatego dążą do pogłębiania ekonomicznej i politycz-

jak pakt fiskalny, ale także pakt „euro plus”, jednolity

nej integracji w ramach unii walutowej. Z kolei niektóre

europejski nadzór bankowy czy europejski mechanizm

pozostałe państwa członkowskie, przede wszystkim

stabilizacyjny z elementami dobrowolnych transferów

Wielka Brytania, nie chcą przyjmować na siebie zobo-

fiskalnych w ramach strefy euro. W planach są kolejne

wiązań związanych z dalszą integracją, w przekonaniu,

zmiany: wspólne obligacje i wspólny budżet dla strefy

że utrzymanie niezależności da im więcej korzyści niż

euro. Mówi się też o utworzeniu w dalszej perspekty-

ścisła współpraca. Rozbieżności te wydają się obecnie

wie unii ekonomicznej i politycznej. Za wcześnie, by

nie do pogodzenia.

wyrokować o pełnym sukcesie tych działań. Jednak już
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Powstaje pytanie, jak wobec tych tendencji po-

dziś można powiedzieć, że obserwujemy proces po-

winna zachować się Polska. Czy powinna uczestniczyć

wstawania nowego bytu – zreformowana Unia będzie

w dalszej integracji państw strefy euro, czy raczej

Polska w Unii 3.0

pozostać poza tym procesem? Wybór ma charakter

euro i – wymuszona – zwiększona solidarność finanso-

strategiczny. Opcja prointegracyjna oznacza bowiem

wa w obrębie tej grupy państw spowoduje, że zakres

konieczność szybkiego wejścia do strefy euro i przy-

i skala tejże solidarności z pozostałymi państwami UE

jęcia wspólnej waluty. Opcja alternatywna oznacza

ulegnie nieuchronnie ograniczeniu. Zauważmy, że utwo-

odłożenie tej decyzji na wiele lat i zgodę na pozostawa-

rzony niedawno Europejski Mechanizm Stabilizacyjny

nie poza „twardym jądrem” UE. Uważam, że jeśli mamy

przewiduje możliwość udzielania wzajemnej pomocy

dokonać wyboru, powinniśmy znaleźć się w grupie

finansowej wyłącznie państwom członkowskim unii

państw tworzących „twarde jądro” Unii. Pozostawanie

walutowej. W tym samym kierunku idzie najnowsza

poza głównym nurtem integracji i współpracy skazało-

propozycja utworzenia nowego instrumentu finanso-

by Polskę na peryferyzację, ze wszystkimi negatywny-

wego na rzecz konwergencji i konkurencyjności, który

mi konsekwencjami.

będzie wspierał jedynie państwa członkowskie strefy

Po pierwsze, chodzi o możliwość wywierania
wpływu na bieg spraw europejskich oraz politykę we-

euro. Tendencja ta nasili się jeszcze bardziej w warunkach ewentualnego utworzenia wspólnego budżetu

To właśnie państwa strefy euro będą miały decydujący
wpływ na przyszły kształt Unii i jej politykę.
wnętrzną i zewnętrzną Unii. To właśnie państwa strefy

dla strefy euro. Pytanie o to, czy wejść do strefy euro,

euro będą miały decydujący wpływ na przyszły kształt

jest więc w istocie pytaniem o to, czy Polska jest goto-

Unii i jej politykę. Nie tylko dlatego, że tych państw

wa zrezygnować z unijnej pomocy finansowej, czy też

jest większość i reprezentują one dominującą część

chce dalej korzystać z unijnych transferów, aby szybciej

ekonomicznego i politycznego potencjału Unii, ale

się rozwijać. Będąc w strefie euro, możemy bowiem

także dlatego, że mając znacznie szersze pole wspól-

liczyć na większy zakres wsparcia rozwojowego, niż

nych interesów, państwa strefy euro będą skłonne

pozostając poza nią.

w większości spraw zajmować wspólne stanowisko. To

65

Również w polityce bezpieczeństwa potrzebujemy

zapewni im dominującą rolę w Unii. Wbrew nadziejom

solidarności ze strony naszych unijnych partnerów. Pol-

niektórych eurosceptycznie nastawionych polityków,

ska leży na wschodniej rubieży UE, a kraje usytuowane

nie da się tych utraconych możliwości zastąpić żadnym

na wschód od naszych granic mogą być źródłem nie-

regionalnym sojuszem państw niechętnych dalszej

stabilności politycznej. Nasze położenie geopolityczne

integracji, częściowo dlatego, że trudno znaleźć liczą-

rzutuje na nasze bezpieczeństwo. W tych warunkach

cych się kandydatów do takiej koalicji „outsiderów”,

powinno nam zależeć na tym, aby nasi unijni partnerzy

a częściowo dlatego, że w porównaniu ze strefą euro

czuli się współodpowiedzialni za nasze bezpieczeń-

ich potencjał polityczny i ekonomiczny byłby znikomy.

stwo międzynarodowe. Z tych samych powodów chce-

Po drugie, ściślejsza integracja w ramach strefy

my też rozwijać wschodni wymiar polityki zewnętrznej

euro narzuca także większy zakres solidarności i współ-

Unii. Ale same oczekiwania nie wystarczą. Jeśli chcemy

odpowiedzialności w ramach tej grupy krajów. Państwa

skutecznie kształtować politykę wschodnią UE i ko-

strefy euro rozumieją, że muszą pomagać sobie na-

rzystać ze zwiększonej solidarności w zakresie bezpie-

wzajem, bo są od siebie uzależnione poprzez wspólną

czeństwa, powinniśmy być w strefie wspólnej waluty.

walutę. Gotowość do wzajemnej pomocy – jak choćby

Po trzecie, wejście do strefy euro zwyczajnie nam

zamanifestowana w przypadku Grecji, Irlandii, Por-

się opłaca. Według różnych analiz krótkookresowe

tugalii czy Hiszpanii – nie pozostanie bez wpływu na

ekonomiczne korzyści netto wejścia Polski do strefy

gotowość wspierania pozostałych państw. Siłą rzeczy

euro sięgają 1,5 procent PKB, a w dłuższej perspekty-

więzi z pozostałymi państwami członkowskimi ulegną

wie mogą przekroczyć 2 procent PKB w skali rocznej.

osłabieniu. Rosnąca współzależność państw strefy

Korzyści te wynikają głównie z eliminacji kosztów
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transakcyjnych związanych z wymianą walut w wymia-

tat wymaga również, aby spełnienie kryteriów miało

nie międzynarodowej, z eliminacji ryzyka kursowego

charakter trwały. Choć obecnie (stan na czerwiec

oraz z obniżenia stóp procentowych i kosztu pozyska-

2013 roku) Polska spełnia tylko jedno z tych kryteriów

nia kapitału dla polskich przedsiębiorstw, gospodarstw

(kryterium stóp procentowych), wydaje się, że speł-

domowych i sektora publicznego. Do tego dochodzą

nienie pozostałych jest możliwe w dość nieodległej

korzyści polityczne wynikające z uczestnictwa w węż-

przyszłości. Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, powinien

szym kręgu decyzyjnym państw strefy euro. Z kolei

on zostać obniżony poniżej 3 procent PKB już w 2014

koszty w postaci utraty samodzielnej polityki pienięż-

roku, natomiast kryterium inflacyjne Polska wypełni

nej i kursowej są w naszym przypadku znikome, bo ta

prawdopodobnie już w drugiej połowie 2013 roku.

pierwsza w naszym narodowym wydaniu jest zawsze

Więcej czasu wymaga natomiast spełnienie kryterium

Będąc w strefie euro, możemy liczyć na większy zakres
wsparcia rozwojowego, niż pozostając poza nią.
bardziej restrykcyjna niż polityka EBC, a tej drugiej

stabilności kursu, bo warunkiem jest wprowadzenie

w ogóle nie prowadzimy.

polskiego złotego do mechanizmu kursowego ERM2 na

Bilans kosztów i korzyści jest więc jednoznacznie
dodatni i wskazuje, że pozostając poza obszarem

przez Komisję Europejską. Gdyby Polska zdecydowała

wspólnej waluty, ponosimy określone straty. Nie

się wejść do systemu ERM2 nie później niż w lutym

oznacza to jednak, że Polska może i powinna wejść

2014 roku, mogłaby podlegać ocenie najwcześniej

do strefy wspólnej waluty jak najszybciej. Akcesja

w marcu 2016 roku, co teoretycznie otwierałoby jej

wymaga starannego przygotowania. W szczególności

drogę do wejścia do strefy euro na początku 2017 roku.

konieczne jest spełnienie trzech rodzajów warunków.

Jest to obecnie najwcześniejsza możliwa data akcesji,

Po pierwsze, istnieją pewne formalne wymogi, które

choć trzeba podkreślić, że polskie władze nie wypowia-

trzeba spełnić, aby przyjąć wspólną walutę. Dotyczą

dają się oficjalnie na temat kalendarza akcesji.

one przede wszystkim konieczności wypełnienia
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okres co najmniej dwóch lat przed dokonaniem oceny

Przedstawiony wyżej kalendarz akcesji jest możliwy

wymaganych Traktatem Europejskim kryteriów kon-

ze względów czysto proceduralnych, ale nadal obciążo-

wergencji nominalnej, a na to trzeba czasu i odpowie-

ny ryzykiem. Jak wiadomo, decyzja o akcesji wymaga

dzialnej polityki. Ponadto decyzja o akcesji wymaga

zmiany naszej Konstytucji, w szczególności zapisów

dokonania stosownych zmian w polskiej Konstytucji.

Art. 227, który określa prawne podstawy polityki pie-

Po drugie, ponieważ wejście do strefy euro wiąże się

niężnej w Polsce. Nie są to zmiany o fundamentalnym

z pojawieniem się nowych ryzyk i zagrożeń, konieczne

znaczeniu, ale konieczne dla dostosowania ustawy

jest dokonanie odpowiednich zmian instytucjonalnych

zasadniczej do zastąpienia złotego przez wspólną wa-

i zmian w polityce gospodarczej w celu zabezpieczenia

lutę europejską. Co więcej, zmiana Konstytucji powinna

polskiej gospodarki przed potencjalnymi skutkami tych

być dokonana przed podjęciem decyzji o wejściu do

zagrożeń. Wreszcie po trzecie, konieczne jest uzyskanie

systemu ERM2, aby uniknąć niepotrzebnych napięć na

społecznego poparcia dla wejścia do strefy euro. Speł-

rynkach. Obecnie jednak nie ma niezbędnej większości

nienie tych trzech rodzajów warunków wyznacza ramy

w Sejmie dla dokonania wymaganych zmian. Jeśli taka

czasowe i tempo procesu akcesji.

większość nie pojawi się do końca bieżącej kadencji,

Kryteria konwergencji nominalnej obejmują dwa

zmiana Konstytucji będzie możliwa dopiero po wybo-

kryteria pieniężne (poziom inflacji i poziom długookre-

rach parlamentarnych w 2015 roku i tylko pod warun-

sowych stóp procentowych), kryterium fiskalne (deficyt

kiem uzyskania w wyborach wymaganej większości

sektora rządowego i samorządowego) i kryterium

konstytucyjnej. Taki scenariusz wydłużyłby znacznie

stabilności kursu walutowego (TFUE, Art. 140). Trak-

proces akcesji. Oznaczałoby to, że Polska mogłaby
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wejść do systemu ERM2 dopiero w 2016 roku, a zatem

obecnie reformom powtórzenie się kryzysu zadłużenia

do strefy euro nie wcześniej niż w 2019 roku. Gdyby

suwerennego będzie znacznie mniej prawdopodobne.

jednak w wyniku kolejnych wyborów parlamentar-

Wzmocnione reguły i procedury fiskalne wprowadzone

nych nie powstała w Sejmie większość konstytucyjna

w latach 2012–2013 w ramach „Sześciopaku”, „Dwupa-

na rzecz wejścia Polski do strefy euro, proces akcesji

ku” i Traktatu o Stabilizacji, Koordynacji i Zarządzaniu

wydłużyłby się o kolejne lata.

w Unii Gospodarczej i Walutowej (tak zwany pakt

W tym czasie trzeba będzie też pokonać dwie

fiskalny) radykalnie ograniczają ryzyko nadmiernego

pozostałe przeszkody: stworzenie zabezpieczeń przez

zadłużenia publicznego. Z kolei tworząca się stop-

ryzykiem nowych zagrożeń, trwający kryzys w strefie

niowo unia bankowa, obejmująca wspólne reguły

euro i uzyskanie społecznego poparcia dla przyjęcia

kapitałowe i płynnościowe (single rule-book), jednolity

wspólnej waluty. Co do nowych zagrożeń, należy

europejski nadzór bankowy oraz – w przyszłości –

przede wszystkim uwzględnić ryzyko nadmiernego

jednolity mechanizm kontrolowanej upadłości banków

boomu kredytowego, ryzyko utraty konkurencyjno-

i system ubezpieczenia depozytów obniżają ryzyko

ści na skutek wzrostu jednostkowych kosztów pracy,

systemowego kryzysu bankowego w Unii Europejskiej.

ryzyko braku swobody w polityce fiskalnej oraz ryzyko

Jest to jednak nadal „praca w toku” – dopiero za 2–3

pojawienia się kolejnych kryzysów w strefie euro. Jak

lata okaże się, czy te nowe mechanizmy zostały w pełni

wcześniej wspomniano, ryzyko nadmiernej ekspan-

wdrożone i czy funkcjonują zgodnie z oczekiwaniami.

sji kredytu można skutecznie ograniczyć poprzez

Dopóki się o tym nie przekonamy, nie powinniśmy

wprowadzenie bardziej wymagających regulacji mikro-

wchodzić do strefy euro, bo wiązałoby się to ze zbyt

i makroostrożnościowych w sektorze bankowym,

dużym ryzykiem. Ale to się akurat dobrze składa, bo

takich jak ostrzejsze kryteria dla wyceny zdolności

i tak najwcześniejszą możliwą datą wejścia jest rok

kredytowej, obowiązek tworzenia antycyklicznych

2017, a do tego czasu proces reformowania strefy euro

buforów w wysokości zależnej od stopnia „przegrza-

powinien się zakończyć. W każdym razie, podejmując

nia” rynków i gospodarki oraz ograniczenia w kredy-

ewentualną decyzję o złożeniu wniosku o akcesję do

Konieczne jest uzyskanie społecznego poparcia dla
wejścia do strefy euro.
towaniu inwestycji nieprodukcyjnych (w tym na rynku

strefy euro, polski rząd powinien już wiedzieć, czy i jak

nieruchomości). Z kolei ryzyko nadmiernego wzrostu

strefa euro uporała się z kryzysem oraz do jakiej unii

kosztów pracy można skutecznie ograniczać poprzez

walutowej Polska przystępuje.

dalsze uelastycznienie rynku pracy, w tym zwłaszcza

Wreszcie, trzeba równolegle podjąć działania na

obniżanie kosztów zatrudniania i zwalniania pracow-

rzecz pozyskania poparcia społecznego dla tej decyzji.

ników, uelastycznianie czasu pracy i form zatrudnienia

Obecnie przeważa sceptycyzm wobec projektu wspól-

oraz zwiększanie międzyregionalnej i międzysektoro-

nej waluty, ale w głównej mierze jest on wynikiem

wej mobilności siły roboczej. Wreszcie przywrócenie

utrwalenia się negatywnych stereotypów, głównie

swobody w polityce fiskalnej wymaga zrównoważenia

pod wpływem dominującego w mediach przekazu

finansów publicznych w średnim okresie, co oznacza

na temat obecnego kryzysu w strefie euro. Można to

konieczność trwałej poprawy salda strukturalnego

zmienić poprzez systematyczną i długofalową akcję

sektora finansów publicznych o 4–5 procent PKB

edukacyjną i informacyjną pokazującą korzyści płynące

w stosunku do 2011 roku.

z przyjęcia wspólnej waluty i bezpodstawność wielu

Czy w przyszłości możliwe są ponowne kryzysy
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obaw z nią związanych. Trzeba też przekonywać, że

w strefie euro? Wprawdzie niczego nie można całko-

mamy obecnie do czynienia bynajmniej nie z kryzy-

wicie wykluczyć, ale wydaje się, że dzięki wdrażanym

sem wspólnej waluty ani kryzysem całej strefy euro,
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a jedynie z kryzysem nadmiernego zadłużenia w kilku

odwołując się do emocji i posługując się demagogią.

państwach członkowskich. Doprowadzenie do zmiany

Jednak dobrze pojęta polska racja stanu wymaga ener-

nastrojów społecznych może nie być łatwe, ponieważ

gicznych działań na rzecz umocnienia pozycji Polski

antyeuropejska opozycja będzie protestować, głównie

w głównym nurcie integracji europejskiej.

Dariusz Rosati – poseł na Sejm RP, ekonomista, profesor tytularny w Szkole Głównej
Handlowej, minister spraw zagranicznych (1995–1997), członek Rady Polityki Pieniężnej
(1998–2004), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004–2009).
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Czas próby dla Islandii
Z ÓLAFUREM ÍSLEIFSSONEM rozmawia JAN GMURCZYK

Korona to, powściągliwie mówiąc, mieszane
błogosławieństwo. Pytanie o przyszły ustrój walutowy Islandii pozostaje otwarte – mówi dr Ólafur
Ísleifsson w rozmowie z Janem Gmurczykiem.

rystycznych, obok między innymi Al Kaidy i talibów. Po
tym zdarzeniu islandzkie banki nie miały żadnych szans
na przetrwanie.
Abstrahując od przyczyn zewnętrznych, czy
na kłopoty Islandii złożyły się też jakieś czynniki
krajowe?
Tak. Przede wszystkim przed wybuchem kryzysu

Jan Gmurczyk: W 2008 roku międzynarodowy

islandzkie banki ochoczo korzystały z faktu, że świat ob-

kryzys finansowy wdarł się do Islandii niczym fala

fitował w płynność, a finansowanie działalności banko-

tsunami. Jak to się stało, że zamożna, piękna wyspa

wej na atrakcyjnych warunkach można było uzyskać bez

znalazła się w centrum największej od dekad zawie-

większego trudu. Sytuacji sprzyjał mocny rating kredyto-

ruchy w gospodarce światowej i stanęła na krawędzi

wy Islandii (AA) ze strony wszystkich głównych agencji

bankructwa?

ratingowych. W tych okolicznościach banki mogły
rozbudowywać swoje bilanse, a suma ich zobowiązań

Dr Ólafur Ísleifsson: Islandii, podobnie jak innym

stała się 8–10 razy większa od islandzkiego PKB. Innymi

krajom, nie udało się uniknąć skutków międzynarodo-

słowy, sektor bankowy rozrósł się ponad wszelką miarę

wego kryzysu finansowego, który wybuchł w Stanach

w stosunku do wielkości krajowej gospodarki.

Zjednoczonych w sierpniu 2007 roku. Banki islandzkie,
co prawda, przetrwały czas, gdy zbankrutowało wiele

Zaprezentowany w kwietniu 2010 roku raport specjalnej parlamentarnej komisji śledczej ukazał z kolei,

Chciwość to ludzka cecha i można ją znaleźć w Islandii w podobnym stopniu, co gdzie indziej.
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instytucji finansowych w sąsiednich państwach, ale

że działalność banków pozostawiała, mówiąc deli-

upadek banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku

katnie, sporo do życzenia z punktu widzenia rozwagi

zamknął na całym świecie dostęp do wszelkich źródeł

i zdrowych praktyk bankowych. W następstwie krachu

płynności finansowej, i z tym problemem część islandz-

powołano urząd Prokuratora Nadzwyczajnego, aby

kich banków nie potrafiła już sobie skutecznie poradzić.

przyjrzeć się w toku śledztwa wszelkim podejrzeniom

Co więcej, decydując się na bezprecedensowy

działań przestępczych wokół załamania krajowego

ruch przeciwko zaprzyjaźnionemu państwu i zarazem

systemu bankowego. Wobec niektórych bankierów

sojusznikowi NATO, w październiku 2008 roku rząd

postawiono zarzuty, a sądy wydały już kilka wyroków

Wielkiej Brytanii pod przywództwem premiera Gordo-

skazujących. Praca Prokuratora Nadzwyczajnego toczy

na Browna umieścił Islandię na liście podmiotów terro-

się nadal.

Czas próby dla Islandii

Wiele osób na całym świecie sądzi, że kryzys to

Drugi szok to załamanie korony islandzkiej, która

skutek eksplozji chciwości w sektorze finansowym.

w 2008 roku straciła połowę wartości. Tu, przynaj-

Czy tak było faktycznie w Islandii?

mniej częściowo, zawiniła niewłaściwa polityka
pieniężna. W okresie poprzedzającym kryzys islandz-

Generalnie trudno nie zgodzić się z tym stwier-

ki bank centralny stopniowo podnosił swoje stopy

dzeniem. Chciwość to ludzka cecha i można ją znaleźć

procentowe, co doprowadziło do powstania znacz-

w Islandii w podobnym stopniu, co gdzie indziej.

nej różnicy w poziomie stóp procentowych między
Islandią a resztą świata. Ta różnica w naturalny sposób

A jaki los spotkał banki? Zbankrutowały czy

znalazła odbicie w silnym napływie zagranicznego

może uratowało je państwo w drodze bailout’u? Co

kapitału w islandzkie aktywa przynoszące odsetki. Po

z obywatelami, którzy posiadali depozyty?

wybuchu kryzysu obecność tych aktywów w portfelach podmiotów zagranicznych sprawiła, że w ocenie

Z technicznego punktu widzenia pogrążone

islandzkich władz oraz Międzynarodowego Funduszu

w kłopotach banki nie zbankrutowały, lecz znalazły się

Walutowego konieczne stało się ustanowienie – obo-

pod nadzorem specjalnych komisji, którym powierzono

wiązujących od jesieni 2008 roku do dzisiaj – kontroli

zadanie zaspokojenia żądań wierzycieli do poziomu

dewizowych.

wyznaczonego wartością aktywów upadłych banków.
Nie było żadnego bailout’u.
Wierzyciele banków w znacznym stopniu posprzedawali swoje roszczenia finansowe z dużym dyskontem.

Załamanie korony wywołało przy tym impuls
inflacyjny, który przełożył się na erozję siły nabywczej
dochodów, i tak już topniejących z powodu kryzysu.
Mało tego, ponieważ w Islandii – znacznie powszech-

Islandzka gospodarka dysponuje własną walutą, której
osłabienie w oczywisty sposób pomogło eksporterom
i rodzimym firmom konkurującym z importem.
Istnieje ogólne przekonanie, że w sporej części skupiły

niej niż gdziekolwiek indziej – kredyty hipoteczne oraz

je takie podmioty jak międzynarodowe fundusze

różne inne umowy natury finansowej są powiązane

arbitrażowe.

ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych

Na gruzach starych banków powstały nowe. Co się

(CPI), inflacyjne skutki załamania waluty wywróciły do

zaś tyczy depozytów, to premier Islandii jesienią 2008

góry nogami bilanse przedsiębiorstw i gospodarstw

roku zapewnił, że będą gwarantowane przez skarb

domowych. Długi wystrzeliły w górę z uwagi na wzrost

państwa. Dlatego depozytów bankowych nie dotknęły

wskaźnika CPI (od początku 2008 roku podniósł się on

żadne straty.

w sumie o około 50 procent), podczas gdy ceny aktywów zanotowały spadki, również na rynku nierucho-

Upadek sektora bankowego to jednak mimo

mości.

wszystko gigantyczny wstrząs. W jaki sposób krytyczna sytuacja w systemie finansowym rozlała się
po islandzkiej gospodarce?

Wszystko to brzmi bardzo poważnie, ale zgodnie z prognozą MFW z kwietnia 2013 roku Islandia
zanotuje w bieżącym roku wzrost PKB na poziomie

Załamanie w 2008 roku było co najmniej podwójne.
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1,9 procent. To lepiej niż wiele innych państw rozwi-

Pierwszy szok wywołał wspomniany już krach bankowy.

niętych. Nawet polska gospodarka, która jako jedyna

Z giełdy papierów wartościowych wyparowało przeszło

w Europie uniknęła recesji w 2009 roku, zapewne

90 procent kapitału. Podobny los podzieliły w znacznej

nie zanotuje takiego wyniku. Czy kryzys opuścił już

mierze obligacje korporacyjne.

islandzkie brzegi?

Czas próby dla Islandii

Niestety, kryzys w Islandii jeszcze się nie skończył.

To prawda, dług publiczny jest o wiele za wysoki,

Nawis zadłużenia nie został usunięty. Kontrole dewizowe

podobnie jak związane z nim koszty obsługi zadłużenia. Aby

trwają i nic nie zapowiada, by miały się rychło skończyć.

zaradzić sytuacji, wspierany przez MFW program naprawczy

Owszem, od 2010 roku gospodarka notuje wzrost, ale

(który poparły uprzejmą pomocą także Polska oraz kraje nor-

częściowo jest to efekt odizolowanych czynników, takich

dyckie) w podstawowej części zakładał obniżenie deficytu

jak napływ makreli w obszar islandzkich wód albo wyjąt-

budżetowego. Dzięki krokom poczynionym w sferze finan-

kowo pomyślne połowy gromadnika [gospodarka Islandii

sów państwa osiągnięto już wiele; deficyt stał się stosunko-

Pytanie o przyszły ustrój walutowy Islandii każe
utrzymywać otwartą opcję pełnego członkostwa w UE
oraz udziału w unii gospodarczo-walutowej.
jest mocno zorientowana na rybołówstwo – przyp. J.G.].

wo niewielki, a finanse publiczne sprowadzono w okolice

Ponadto erupcja wulkanu Eyjafjallajökull podziałała na

równowagi. Niemniej jednak konieczne są dalsze wysiłki.

wyobraźnię ludzi z całego świata i tym samym wielce
pomogła branży turystycznej.
Z drugiej strony nakłady inwestycyjne znajdują się

Mimo tych wszystkich problemów wielu ludzi
uważa Islandię za wzór skutecznego rozwiązywania

na historycznie niskich poziomach, co nie wróży dobrze

sytuacji kryzysowych. Czy to naprawdę może być

równowadze wzrostu gospodarczego w przyszłości. Sto-

przykład dla innych państw?

pa bezrobocia znajduje się co prawda poniżej średniej dla
Unii Europejskiej, lecz do tego stanu rzeczy przyczynia się

Nie jestem pewien, na ile Islandia oferuje światu jakieś lek-

opuszczanie rynku pracy przez pracowników, nierzadko

cje. W szczególności dwa czynniki odróżniają ją od większości

w drodze emigracji. Choć o pozytywnych sygnałach nie

państw członkowskich UE. Po pierwsze, islandzka gospodarka

należy zapominać, trzeba je oceniać ostrożnie.

dysponuje własną walutą, której osłabienie w oczywisty
sposób pomogło eksporterom i rodzimym firmom konkuru-

Na ile trwałe są zniszczenia, które w gospodarce
i społeczeństwie zasiał kryzys?

jącym z importem. Po drugie, biorąc pod uwagę gigantyczny
rozmiar banków w stosunku do PKB, przejęcie ich długów
przez państwo nie wchodziło w rachubę.

Z pewnością można mówić o tymczasowym spusto-

Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku afery

szeniu w odniesieniu do różnych aktywów, zwłaszcza akcji

Icesave – związanej z islandzkim bankiem Landsbanki,

i obligacji korporacyjnych, które stały się bezwartościowe

który oferował możliwość zakładania depozytów w Wiel-

bez żadnych szans na odbicie. Szkody przejawiły się także

kiej Brytanii i Holandii – pojawiła się próba przerzucenia

w spadku dochodów, wzroście bezrobocia i trudach związa-

zobowiązań prywatnego banku na barki podatników.

nych ze wspomnianym już znacznym przyrostem zadłużenia.

Takie rozwiązanie zostało jednak odrzucone przez

Jednocześnie do mroźnego poziomu spadło zaufanie społeczne wobec rządu, parlamentu, urzędów

Na kanwie sprawy, którą przy wsparciu Unii Europejskiej

państwowych i sektora finansowego. Przyszłość pokaże,

wytoczyły Islandii Wielka Brytania i Holandia, prawo-

ile z tych wszystkich szkód będzie miało trwały charak-

mocność decyzji islandzkich obywateli potwierdził

ter. Można jednak przypuszczać, że – jak to zwykle bywa

na początku 2013 roku wyrok sądu przy Europejskim

– czas wyleczy rany.

Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA).

Islandzki dług publiczny przekracza obecnie 100
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Islandczyków w dwóch ogólnonarodowych referendach.

Wróćmy do kwestii załamania korony. Czy gdyby

procent PKB. To z pewnością będzie ciężkie brzemię

Islandia posługiwała się euro, to wybuch kryzysu

dla kraju w nadchodzących latach.

w 2008 roku byłby dla niej łagodniejszy?
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Podobne pytania są mocno hipotetyczne, ale wydaje
się, że pod wieloma względami wypadki potoczyłyby
się inaczej. Korona to, powściągliwie mówiąc, mieszane

Z tego powodu w obecnej kadencji rządu akcesję można
raczej wykluczyć.
Niemniej, wspomniane pytanie o przyszły ustrój wa-

błogosławieństwo. Obecnie ugrzęźliśmy w warunkach

lutowy Islandii każe utrzymywać otwartą opcję pełnego

kontroli dewizowych, bez żadnego sensownego planu

członkostwa w UE oraz udziału w unii gospodarczo-wa-

pozbycia się problemów, jakie przysparzają one Islandii

lutowej. Dwa czynniki nasuwają przy tym wątpliwości

w kontekście stosunków gospodarczych i bizneso-

odnośnie do akcesji. Po pierwsze, chodzi o niezdolność

wych z resztą świata. Takie kontrole z natury rzeczy nie

Unii do skutecznego rozwiązania problemów gospodar-

sprzyjają rozwojowi, jak również stanowią zaproszenie

czych, które nękają jej niektóre państwa członkowskie.

do zachowań korupcyjnych. Pytanie o przyszły ustrój

Po drugie, tendencja do pogłębiania integracji w obrę-

walutowy Islandii pozostaje otwarte.

bie UE – być może nawet w kierunku powstania państwa
federalnego – nie spotyka się w Islandii z entuzjazmem.

Gdzie zatem leży przyszłość Islandii: w Unii Europejskiej i strefie euro czy na zewnątrz?

Islandczycy cenią sobie niepodległość uzyskaną
po wielu wiekach obcej władzy. Chociaż chcielibyśmy
współtworzyć wolny rynek, to zawahalibyśmy się przed

Islandia wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do

dołączeniem do wspólnoty, która zmierza do czegoś,

UE w 2009 roku, ale po wyborach parlamentarnych

co mocno odbiega od unii handlowej i celnej. Z tego

w kwietniu 2013 roku nowy rząd koalicyjny ogłosił

powodu być może najlepszą strategią jest poczekać

wstrzymanie negocjacji akcesyjnych. Sondaże opinii

i popatrzeć na rozwój wypadków w Unii Europejskiej,

publicznej wskazują, że obywatele chętnie poddaliby

aby za parę lat, gdy sytuacja się wyklaruje, powrócić do

temat członkostwa w UE pod głosowanie w referendum.

tematu.

Ólafur Ísleifsson – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Biznesu Uniwersytetu
w Reykjaviku. W przeszłości był dyrektorem Departamentu Międzynarodowego Banku
Centralnego Islandii, doradcą ekonomicznym premiera oraz dyrektorem wykonawczym
Rady Wykonawczej MFW, reprezentującym państwa nordyckie i bałtyckie.
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