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1. Wprowadzenie

Polityka gospodarcza tradycyjnie definiowana jest jako wiadome oddzia³ywanie pañstwa na gospodarkê narodow¹, na jej strukturê oraz na dynamikê
procesów w niej zachodz¹cych [Polityka ekonomiczna, 1999, s. 914]. W ujêciu
tym znaleæ mo¿na odniesienie zarówno do teorii ró¿nych dyscyplin ekonomicznych, a tak¿e szerzej  humanistycznych oraz do praktyki, która pozostaje ostatecznym kryterium oceny podejmowanych decyzji. Polityka gospodarcza ka¿dego pañstwa, bêd¹c jego wewnêtrzn¹ spraw¹, podlega jednoczenie
wielu rozmaitym ograniczeniom. W miarê up³ywu czasu znaczenie tych ograniczeñ, zwanych tak¿e uwarunkowaniami, ronie. We wspó³czesnym wiecie
nawet najpotê¿niejsze pañstwa nie mog¹ ju¿ prowadziæ niczym nieskrêpowanej, zupe³nie niezale¿nej polityki gospodarczej. Poza tymi rozwa¿aniami pozostaj¹ oczywicie takie kraje, jak Korea Pó³nocna, Irak czy Kuba, pozostaj¹ce w izolacji na arenie miêdzynarodowej, o których mo¿na by pod pewnymi
warunkami powiedzieæ, i¿ prowadz¹ niezale¿n¹ politykê gospodarcz¹.
Powszechnie przyjmowany jest podzia³ uwarunkowañ polityki gospodarczej na:
a) ustrojowo-systemowe,
b) zewnêtrzne,
c) wewnêtrzne.
Uporz¹dkowanie to stanowi punkt wyjcia do dalszych, bardziej szczegó³owych rozró¿nieñ. Do grupy pierwszej zaliczane s¹ warunki zwi¹zane
z ustrojem spo³eczno-politycznym, strukturami pañstwowo-administracyjnymi i spo³ecznymi oraz rozwi¹zania instytucjonalno-systemowe w gospodarce. Grupa druga obejmuje: miêdzynarodow¹ sytuacjê polityczn¹, relacje z s¹siednimi pañstwami, przynale¿noæ do miêdzynarodowych ugrupowañ politycznych, militarnych i gospodarczych, miêdzynarodow¹ sytuacjê gospodarcz¹ i warunki wymiany (terms of trade). Grupa trzecia to stan i struktura zasobów kraju, jego zagospodarowanie przestrzenne, wewnêtrzna sytuacja poli-
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tyczna, stosunki narodowociowe, relacje miêdzy spo³eczeñstwem a w³adz¹
oraz uk³ad si³ politycznych w kraju1.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ostatnia dekada XX wieku obfitowa³a w wydarzenia, które mia³y wielki wp³yw na miêdzynarodow¹ sytuacjê polityczn¹,
ekonomiczn¹ i spo³eczn¹. Upadek Zwi¹zku Radzieckiego i koniec zimnej
wojny, transformacja krajów nale¿¹cych do dawnego bloku socjalistycznego,
procesy liberalizacji i globalizacji czy wreszcie zamach na budynki WTC
w Nowym Jorku w dniu 11.09.2001 roku to jedne z najwa¿niejszych, choæ nie
wszystkie, elementy nowego obrazu wiata w pocz¹tku XXI wieku. Wszystkie
te fakty mia³y i nadal maj¹ ogromny wp³yw na sytuacjê w naszym kraju. Po
1989 roku Polska rozpoczê³a  jako jeden z pierwszych krajów Europy rodkowo-Wschodniej  trudny i d³ugi proces transformacji politycznej i gospodarczej. W ci¹gu minionych kilkunastu lat w centrum uwagi pozostawa³y
kwestie zwi¹zane ze zmian¹ systemu politycznego oraz zagadnienia dotycz¹ce budowy gospodarki rynkowej i restrukturyzacji polskiej gospodarki, co
z kolei okaza³o siê znacznie trudniejsze ni¿ mylano w pocz¹tku lat 90.
W d³ugoterminowej perspektywie kluczowe znaczenie maj¹ dla Polski
kwestie zwi¹zane z identyfikacj¹ g³ównych problemów wewnêtrznych oraz
wyborem odpowiedniej strategii dzia³ania, której realizacja zapewni zrównowa¿ony, d³ugookresowy wzrost gospodarczy. S¹ to zatem klasyczne zagadnienia z zakresu polityki gospodarczej, wymagaj¹ce zarówno precyzyjnej
diagnozy, jak i rzetelnych studiów teoretycznych. Wynikiem tych dzia³añ powinna byæ d³ugoterminowa strategia rozwoju Polski uwzglêdniaj¹ca zarówno
bie¿¹ce, jak i  w miarê mo¿liwoci  przysz³e ograniczenia i uwarunkowania naszej polityki gospodarczej. Tekst niniejszy nie jest oczywicie prób¹
zbudowania takiej d³ugookresowej wizji rozwoju naszego kraju. Jego cel,
choæ znacznie skromniejszy, mo¿na jednak traktowaæ jako pewien niewielki
krok w tym w³anie kierunku. Praca niniejsza s³u¿yæ ma bowiem próbie
okrelenia zewnêtrznych uwarunkowañ polskiej polityki gospodarczej, istniej¹cych ju¿ dzi, oraz identyfikacji problemów, które mog¹ j¹ ograniczaæ
w przysz³oci.
Akcentowanie znaczenia zewnêtrznych ograniczeñ w prowadzonej przez
Polskê polityce gospodarczej nie jest przypadkowe. Badaæ nale¿y, co naturalne, wszystkie bariery i uwarunkowania. W ostatnich latach pojawi³o siê jednak wiele powa¿nych publikacji na tematy, które mo¿na by zaliczyæ do grupy
uwarunkowañ ustrojowo-systemowych. Podobnie, w zwi¹zku z licznymi problemami spo³ecznymi transformacji dobrze rozpoznane i opisane s¹ uwarunkowania wewnêtrzne. Wydaje siê natomiast, i¿ wci¹¿ zbyt ma³o jest prób analizy z odwo³aniami do miêdzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej.
Tymczasem w zwi¹zku z procesami globalizacji wydarzenia rozgrywaj¹ce siê
na arenie miêdzynarodowej w coraz wiêkszym stopniu kszta³tuj¹ równie¿ na-
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sz¹, polsk¹ rzeczywistoæ. Co wiêcej, wiele wskazuje na to, ¿e tendencja ta bêdzie siê jeszcze nasilaæ w przysz³oci.

2. Identyfikacja g³ównych problemów

Zgodnie z wprowadzonym w czêci 1. podzia³em, przedmiotem dalszych
rozwa¿añ bêd¹ zewnêtrzne uwarunkowania polityki gospodarczej prowadzonej przez Polskê. Przedtem jednak warto jeszcze nieco miejsca powiêciæ na
syntetyczn¹ charakterystykê uwarunkowañ ustrojowo-systemowych. Na plan
pierwszy wysuwa siê tu fakt, i¿ w pocz¹tku lat 90. Polska dokona³a radykalnej
przebudowy systemu politycznego. W jej wyniku sta³a siê krajem demokratycznym, w którym funkcjonuje system wielopartyjny, a w³adza rozdzielona
jest zgodnie z zasad¹ Monteskiusza pomiêdzy dwuizbowy parlament, prezydenta i rz¹d oraz niezawis³e s¹dy. Symbolicznym zamkniêciem transformacji
politycznej by³o przyjêcie w 1997 roku Konstytucji, która w art. 20 definiuje
Polskê jako demokratyczne pañstwo prawa, oparte na zasadzie spo³ecznej
gospodarki rynkowej.
Kraj nasz do³¹czy³ tym samym do grupy pañstw liberalno-demokratycznych, których gospodarki funkcjonuj¹, opieraj¹c siê na zasadach wolnego
rynku. Fakt ten ma daleko id¹ce konsekwencje praktyczne zarówno w sferze
wewnêtrznej, jak i na arenie miêdzynarodowej. Implikuje on budowê takich
struktur pañstwowo-administracyjnych oraz takich ram prawnych, które
wspieraj¹ rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz demokratyzacjê i decentralizacjê ¿ycia publicznego. Podobnie, rozwi¹zania instytucjonalno-systemowe przyjmowane w sferze ekonomicznej maj¹ s³u¿yæ realizacji zasad
swobodnego podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, równego traktowania wszystkich form w³asnoci oraz utrzymywaniu pokoju spo³ecznego. Przyjêcie opisanych wy¿ej wartoci w Konstytucji oraz ich praktyczna realizacja stanowi¹ strategiczny wybór dokonany przez polskie spo³eczeñstwo i jego polityczne elity.
Opisany wy¿ej wybór w ogromnym stopniu determinuje przysz³¹ ekonomiczn¹ i polityczn¹ pozycjê Polski na forum miêdzynarodowym. Naturalnymi
w tej sytuacji partnerami s¹ dla naszego kraju inne pañstwa demokratyczne,
przestrzegaj¹ce w sferze ekonomicznej zasad wolnego rynku, oraz ich rozmaite organizacje. Zmiana ustrojowa dokonana w Polsce tym bardziej ma
znaczenie strategiczne, i¿ wcale nie nast¹pi³ wieszczony przez F. Fukuyamê
koniec historii2. Co wiêcej, wydarzenia z 11.09.2001 roku sprawi³y, i¿ perspektywy nie s¹ tak pomylne, jak doæ powszechnie przyjmowano w pocz¹tku lat 90. XX wieku. Tym wiêkszego znaczenia nabiera zatem kwestia,
z kim oraz na jakich zasadach bêdzie mog³a Polska wspó³pracowaæ gospodarczo i politycznie w przysz³ym, coraz bardziej z³o¿onym wiecie.
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Na przyk³adzie radykalnej zmiany ustrojowej dokonanej przez Polskê po
1989 roku widaæ równie¿, ¿e podzia³ uwarunkowañ polityki gospodarczej na
wewnêtrzne i zewnêtrzne zaprezentowany w czêci 1. ma w znacznym stopniu
umowny i porz¹dkuj¹cy charakter. W istocie bowiem, przenikaj¹ siê one wzajemnie i w warunkach procesów globalizacji i liberalizacji zachodz¹cych we
wspó³czesnym wiecie przybieraj¹ formy coraz silniejszych sprzê¿eñ zwrotnych. Podobnie jest w przypadku wyodrêbniania rozmaitych rodzajów uwarunkowañ w ramach opisanych wy¿ej dwóch kategorii. Dlatego te¿, dla
uproszczenia  na u¿ytek niniejszego tekstu  mo¿na g³ówne elementy zewnêtrznych uwarunkowañ podzieliæ na dwie grupy:
a) polityczn¹,
b) gospodarcz¹ (wraz ze sfer¹ problematyki spo³ecznej3).
Na tle zredukowanego podzia³u uwarunkowañ zewnêtrznych, które pojawiaj¹ siê obecnie w polskiej polityce gospodarczej, widaæ te¿ szersze problemy zwi¹zane z rozwojem rodzaju ludzkiego.

2.A. Miêdzynarodowa sytuacja polityczna

Sytuacja wiatowa w ostatniej dekadzie warunkowana by³a przede wszystkim rozpadem ZSRR oraz, co za tym idzie, koñcem zimnej wojny. Oznacza³o to
równie¿ koniec systemu dwubiegunowego w wiatowej polityce. Powsta³a
nowa jakociowo sytuacja, w której przez krótki czas istnia³ samotnie tylko jeden z dwóch dawnych biegunów  USA. Problemem pozostaje, jaki uk³ad si³
wy³oni siê z chaosu prze³omu wieków. Wielce sugestywna, i byæ mo¿e pomocna, jest koncepcja, której autor, S. Huntington, przewiduje, i¿ w przysz³oci
ukszta³tuje siê uk³ad wielobiegunowy, w którym g³ównymi orodkami bêd¹
pañstwa  centra wiod¹cych wiatowych cywilizacji. W tym miejscu pomys³
ten nie bêdzie poddawany g³êbszej analizie. Do problemu tego powróciæ
nale¿y jednak pod koniec tekstu.
Niezale¿nie jednak od tego, jaki porz¹dek wiatowy ukszta³tuje siê w XXI
wieku, faktem pozostaje, ¿e rozpad ZSRR oznacza³ równie¿ znikniêcie jego
tradycyjnej strefy wp³ywów w Europie, ukszta³towanej po II wojnie wiatowej. Rozpad bloku socjalistycznego zapocz¹tkowa³ procesy transformacji
ustrojowej w wielu krajach wiata, przede wszystkim jednak w pañstwach
Europy rodkowo-Wschodniej. W pierwszej po³owie lat 90. liderami tych procesów by³y Czechy, Wêgry i Polska, póniej do³¹czy³y do nich równie¿ Estonia, £otwa i Litwa. Wa¿nym elementem przemian na kontynencie europejskim by³o zjednoczenie Niemiec. Tempo, w jakim przeprowadzone zosta³o
po³¹czenie obu pañstw niemieckich, sprawi³o, i¿ do dzi wschodnie landy
maj¹ ogromne k³opoty strukturalne. Wielkim problemem okaza³ siê tak¿e
rozpad by³ej Jugos³awii, który zdestabilizowa³ ca³e Ba³kany oraz doprowadzi³ do bezprecedensowej interwencji NATO.
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W klasycznym ujêciu bardzo istotnym elementem zewnêtrznych uwarunkowañ polityki gospodarczej ka¿dego pañstwa s¹ relacje z s¹siednimi pañstwami. Tak samo jest w przypadku Polski, której sytuacja w tej materii zaczê³a siê istotnie zmieniaæ po 1989 roku. Kraj nasz s¹siadowa³ z NRD, Czechos³owacj¹ oraz z ZSRR. Obecnie s¹siadami III Rzeczypospolitej s¹ zjednoczone Niemcy, Rosja poprzez swoist¹ enklawê, jak¹ stanowi obwód kaliningradzki, Czechy i S³owacja stanowi¹ce po rozpadzie federacji dwa odrêbne
pañstwa, a tak¿e Ukraina, Bia³oru i Litwa  dawne republiki radzieckie.
Zmiany te mia³y dla Polski daleko id¹ce konsekwencje polityczne i ekonomiczne. Fundamentaln¹ kwesti¹ jest dokonane po 1989 roku przeorientowanie polskiej gospodarki na Zachód. Dominuje wymiana gospodarcza z krajami UE, a najwa¿niejszym partnerem handlowym naszego kraju, tak w eksporcie, jak i w imporcie s¹ Niemcy.
Analiza zmian relacji Polski z krajami s¹siednimi prowadzi bezporednio
do kolejnej wa¿nej kwestii, jak¹ jest w ramach zewnêtrznych uwarunkowañ
polityki gospodarczej przynale¿noæ do miêdzynarodowych ugrupowañ politycznych, militarnych i ekonomicznych. Przed 1989 roku sytuacja Polski determinowana by³a pozostawaniem w cis³ej politycznej i gospodarczej zale¿noci od ZSRR. W tym okresie PRL by³a cz³onkiem RWPG oraz Uk³adu Warszawskiego. Obie te organizacje, ³¹cz¹ce kraje pozostaj¹ce w orbicie wp³ywów Zwi¹zku Radzieckiego, przesta³y istnieæ w pocz¹tku ostatniej dekady
XX wieku. Dawne pañstwa socjalistyczne Europy rodkowo-Wschodniej
podjê³y ogromny wysi³ek transformacji politycznej i ekonomicznej. Bezporednim efektem tych procesów by³o przyjêcie Czech, Wêgier i Polski do
OECD w 1996 roku. W 1999 roku te same trzy kraje zosta³y przyjête do NATO.
Nie sposób pomin¹æ równie¿ faktu, ¿e Polska  a tak¿e inne kraje Europy
rodkowo-Wschodniej przechodz¹ce procesy transformacji politycznej i ekonomicznej  s¹ cz³onkami innych jeszcze organizacji zarówno o zasiêgu
wiatowym, jak i regionalnych. Na pierwszy plan wysuwa siê oczywicie
cz³onkostwo w ONZ, która jest organizacj¹ ³¹cz¹c¹ obecnie niemal wszystkie
kraje wiata. ONZ jest najszerszym forum dyskusji o wszelkich problemach
politycznych, spo³ecznych i gospodarczych wspó³czesnego wiata. Stanowi to
jej si³ê, ale jednoczenie sprawia, ¿e maleje skutecznoæ jej dzia³añ. Polska
jest te¿ cz³onkiem wielu organizacji ekonomicznych, takich jak WTO, która
zast¹pi³a wczeniejszy GATT, IMF oraz World Bank. Trzy wymienione wy¿ej
organizacje s¹ owocem porozumienia z Bretton Woods, które ukszta³towa³o
wiatowy ³ad gospodarczy po II wojnie wiatowej. W tych szerokich ogólnych
ramach jest te¿ miejsce dla organizacji regionalnych. CEFTA, której cz³onkiem jest Polska, s³u¿y budowaniu wiêzi ekonomicznych w Europie rodkowo-Wschodniej.

2.B. Procesy transformacji politycznej i gospodarczej

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dziejow¹ szans¹ dla Polski jest przyst¹pienie do
Unii Europejskiej. Tej ogólnie pozytywnej oceny nie mo¿e zmieniæ fakt, i¿
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kraj nasz  podobnie, jak inne pañstwa kandyduj¹ce  musi wynegocjowaæ
mo¿liwie najkorzystniejsze warunki akcesji. Proces negocjacyjny nie przebiega jednak bez problemów i zahamowañ, co zwi¹zane jest z wieloma czynnikami o charakterze ekonomicznym, spo³ecznym i politycznym. Wa¿nym elementem jest równie¿ koniecznoæ reformy samej Unii Europejskiej, która
w obecnym uk³adzie instytucjonalnym wydaje siê nie byæ zdolna do przyjêcia
w 2004 roku dziesiêciu obecnie kandyduj¹cych pañstw Europy rodkowo-Wschodniej. Niezale¿nie jednak od problemów wewnêtrznych UE, o których bêdzie jeszcze mowa w dalszej czêci tekstu, nale¿y pamiêtaæ, i¿ realne
mo¿liwoci ubiegania siê o cz³onkostwo w tej organizacji powsta³y dopiero
z chwil¹ istotnego zaawansowania procesów transformacji.
Transformacja polityczna i gospodarcza rozpoczêta w krajach Europy
rodkowo-Wschodniej na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku by³a konsekwencj¹
os³abienia ZSRR i rozpadu bloku socjalistycznego. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e
podejmowane wówczas  a kontynuowane do dzi  dzia³ania nie maj¹
¿adnego precedensu w dziejach ludzkoci. Tym bardziej utrudnia to jednoznaczn¹ ocenê tych procesów. Niemniej jednak faktem pozostaje, i¿ we
wszystkich w³aciwie krajach przechodz¹cych procesy transformacji wyst¹pi³ g³êboki kryzys zwi¹zany z przejciem od gospodarki realnego socjalizmu do liberalnego kapitalizmu. Wa¿n¹, acz nie jedyn¹, miar¹ tego problemu
jest znacz¹cy spadek poziomu PKB w dawnych krajach socjalistycznych4.
W lad za pozytywnymi zmianami strukturalnymi, takimi jak powstanie sektora prywatnego w gospodarce czy poddanie wszystkich uczestników gry rynkowej tym samym regu³om, pojawia³y siê równie¿ zjawiska trudne do zaakceptowania ze spo³ecznego punktu widzenia. Wymieniæ tu nale¿y przede
wszystkim pojawienie siê bezrobocia, zubo¿enie znacznych czêci spo³eczeñstwa i wzrost niepewnoci ¿ycia.
Problemów wymienionych wy¿ej nie mo¿na w ¿adnym wypadku lekcewa¿yæ  stanowi¹ one ogromne wyzwanie dla polityki gospodarczej. Od tego, jak
szybko zostan¹ znalezione adekwatne rozwi¹zania, jak szybko zostan¹ one
zaimplementowane oraz na ile spe³ni¹ oczekiwania spo³eczne, zale¿eæ mo¿e
sukces ca³ego procesu transformacji. Przyk³adem mo¿e byæ narastaj¹ce zró¿nicowanie dochodowe ludnoci, które w pewnych granicach jest akceptowane przez spo³eczeñstwa. Problemem jest jednak powstanie szerokich obszarów biedy, które wraz z wysokim bezrobociem wywo³uj¹ zjawisko marginalizacji du¿ych grup spo³ecznych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach rozwijaj¹cych siê i transformuj¹cych swoje gospodarki. Widaæ zatem wyranie,
i¿ bezrobocie i marginalizacja mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla demokracji
w ogóle, nie tylko w dawnych krajach socjalistycznych. Niemniej jednak,
ograniczony sukces ekonomiczny transformacji w krajach Europy rodkowo-Wschodniej, a zw³aszcza niesprawiedliwy podzia³ zysków z niej p³yn¹cych, mo¿e podkopaæ osi¹gniêcia polityczne. Skrajn¹ konsekwencj¹ mog-
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³oby byæ zahamowanie procesów demokratyzacji ¿ycia spo³ecznego i politycznego w krajach przechodz¹cych procesy transformacyjne.
Przyst¹pienie do Unii Europejskiej wydaje siê byæ jednym z najistotniejszych strategicznych celów, które stawiaj¹ sobie ekipy reformatorskie i elity
polityczne krajów Europy rodkowo-Wschodniej w zwi¹zku z procesami
transformacji politycznej i gospodarczej. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, i¿ uzyskanie cz³onkostwa w tym ugrupowaniu stanowiæ bêdzie dla ka¿dego z kandyduj¹cych pañstw zamkniêcie bardzo trudnego i ciê¿kiego etapu transformacji 
przejcia od ustroju monopartyjnego do demokracji w sferze politycznej oraz
przestawienia gospodarki realnego socjalizmu na dzia³alnoæ opart¹ na mechanizmach wolnego rynku. Przyjêcie do Unii Europejskiej bêdzie zatem dla
ka¿dego z krajów kandyduj¹cych, w tym tak¿e Polski, miar¹ zaawansowania
i sukcesu osi¹gniêtego w procesach transformacji.
Nadrabianie zaleg³oci rozwojowych i opónieñ cywilizacyjnych zabierze
krajom Europy rodkowo-Wschodniej zapewne jeszcze kilka dekad. Niemniej jednak, te dalsze etapy transformacji bêd¹ ju¿ realizowane w warunkach cz³onkostwa w Unii Europejskiej, jednego z najsilniejszych ugrupowañ
integracyjnych na wiecie. Jest to ogromnie wa¿ne z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze, transformacji realizowanej w by³ych krajach socjalistycznych w latach 90. XX wieku sprzyja³a relatywnie dobra sytuacja gospodarcza na wiecie. Obecnie w warunkach spowolnienia wiatowej gospodarki negatywne efekty tego zjawiska mog¹ byæ w znacznym stopniu ograniczone,
a nawet przezwyciê¿one w krajach kandyduj¹cych dziêki perspektywie bliskiego przyst¹pienia do UE. Potwierdzaæ to mo¿e sta³y nap³yw inwestycji
zagranicznych do krajów Europy rodkowo-Wschodniej, mimo ich spadku
w 2001 roku w skali globalnej. Po drugie, kraje obecnie kandyduj¹ce do Unii
Europejskiej, bêd¹c ju¿ jej cz³onkami, uzyskaj¹ realny wp³yw na kierunki
ewolucji tego ugrupowania i na reformy jego instytucji. Cz³onkostwo w UE
pozwoli tak¿e tej grupie krajów zoptymalizowaæ koszty dalszych etapów
transformacji, zw³aszcza dostosowañ w sferze instytucjonalnej.

2.C. Globalizacja

Procesy transformacji w dawnych krajach socjalistycznych nak³adaj¹ siê
na zmiany o charakterze ogólnowiatowym, które okrela siê ³¹cznie mianem
globalizacji. Mamy wiêc do czynienia z bardzo dynamicznymi zmianami politycznymi, ekonomicznymi i spo³ecznymi zwi¹zanymi z przejciem od rozwi¹zañ ustrojowych i instytucjonalnych realnego socjalizmu do systemów
liberalno-demokratycznych opartych na mechanizmach wolnego rynku, które dodatkowo wzmacniane s¹ pozytywnie i negatywnie przez szereg zjawisk
zachodz¹cych w skali wiatowej i obejmuj¹cych w mniejszym lub wiêkszym
stopniu ca³y rodzaj ludzki. Bardzo pojemne pojêcie globalizacji mo¿e byæ definiowane na wiele sposobów, jednak tym, co ³¹czy ró¿ne ujêcia, jest akcentowanie du¿ej dynamiki zmian w ¿yciu spo³ecznym oraz wiêkszego tempa procesów ekonomicznych w zwi¹zku z rozwojem sieci transportu, wprowadze-
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niem nowoczesnych metod ³¹cznoci oraz nowych technologii informatycznych.
Procesy globalizacji maj¹ zró¿nicowane i niejednoznaczne konsekwencje
dla ró¿nych grup spo³ecznych, ca³ych spo³eczeñstw oraz regionów wiata. Jak
zauwa¿a B. Barber, zjawiska zwi¹zane z globalizacj¹ w wielu miejscach wiata budz¹ mniej lub bardziej gwa³towne protesty. Wystarczy wspomnieæ tu tzw.
ruchy antyglobalistyczne, które doæ skutecznie blokuj¹ obrady ró¿nych miêdzynarodowych organizacji gospodarczych i politycznych. Prawdziwym zagro¿eniem dla demokratycznych spo³eczeñstw jest jednak wywo³ywane przez
globalizacjê

odrodzenie

rozmaitych

ekstremizmów

i

fundamentalizmów

[Barber, 2001, s. 9, 260275]. Maj¹ one najczêciej charakter narodowy lub
rasowy, coraz czêciej jednak  zw³aszcza w krajach muzu³mañskich  tak¿e
religijny. Zjawiska te s¹ dodatkowym brzemieniem dla obci¹¿onych coraz
wiêksz¹ liczb¹ problemów pañstw narodowych.
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz rodków masowego
przekazu, który nast¹pi³ w koñcu XX wieku, sprawi³, ¿e wiat rzeczywicie
zamieni³ siê w globaln¹ wioskê. W warunkach pog³êbiaj¹cej siê przepaci
miêdzy bogat¹ Pó³noc¹ a ubogim Po³udniem naszego globu upowszechnieniu
ulegaj¹ wzorce konsumpcyjne typowe dla spo³eczeñstw zamo¿nych i wysoko
rozwiniêtych. Pog³êbiaj¹ one frustracje i poczucie krzywdy wród spo³eczeñstw ubo¿szych w grupie krajów rozwijaj¹cych siê. Co ciekawe, propagowany przez media konsumpcyjny styl ¿ycia wcale nie oddaje rzeczywistoci
spo³ecznej wiata zachodniego. Istniej¹cy obecnie uk³ad instytucjonalny,
powsta³y w zaawansowanych gospodarkach rynkowych, kreuje szereg ograniczeñ dla jednostek  konsumentów. Zjawisko to G. Ritzer okreli³ mianem
macdonaldyzacja spo³eczeñstwa [Ritzer, 1999, s. 3945].
W bliskim zwi¹zku z globalizacj¹ pozostaje widoczna niemal na ca³ym
wiecie tendencja do liberalizacji ¿ycia gospodarczego. W wiêkszoci krajów
wysoko

rozwiniêtych

oraz

rozwijaj¹cych

siê

mo¿na

by³o

zaobserwowaæ

w ostatnich dwóch dekadach XX wieku postêpuj¹ce ograniczanie sfery poddanej regulacjom ustanawianym przez w³adze pañstwowe. Zmiany zmierzaj¹ce do ograniczenia udzia³u pañstwa w gospodarce rynkowej by³y z pewnoci¹ w wielu krajach, zw³aszcza Europy Zachodniej, potrzebne. Jednak zakres
i tempo procesów prywatyzacji w dawnych krajach socjalistycznych s¹ ju¿
sporne. Wród wielu dyskusyjnych rozwi¹zañ na plan pierwszy wysuwaj¹ siê
kwestie zwi¹zane z liberalizacj¹ obrotów kapita³owych na rynkach miêdzynarodowych. Daleko posuniête ograniczenia kontroli, jak¹ mog¹ sprawowaæ
w³adze poszczególnych pañstw, sprawiaj¹, i¿ w szybkim tempie przyrasta
kapita³ spekulacyjny. Mo¿e on mieæ szczególnie destrukcyjny wp³yw na rynki
kapita³owe krajów rozwijaj¹cych siê [Krugman, 2001, s. 178184].
Globalizacja wydaje siê byæ gr¹ o sumie niezerowej. Jednak dowiadczenie pokazuje, ¿e bardzo nierównomierny jest podzia³ zysków i kosztów z ni¹
zwi¹zanych miêdzy poszczególnych graczy. Najwiêcej zyskuj¹ oczywicie
pañstwa wysoko rozwiniête, natomiast wiele negatywnych skutków, takich
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jak choæby zanieczyszczenie rodowiska naturalnego, ujawnia siê ze szczególn¹ moc¹ w krajach rozwijaj¹cych siê. Dziêki nowym mo¿liwociom w sferze transportu i ³¹cznoci w dobie globalizacji problemy te po pewnym czasie
daj¹ znaæ o sobie równie¿ w krajach zamo¿nych. Narastaj¹ w skali wiata procesy migracji, która coraz czêciej ma przyczyny ekonomiczne, a nie polityczne. Podobnie jak wówczas, gdy kolonizowano Amerykê Pó³nocn¹, najbardziej
przedsiêbiorcze, odwa¿ne i zdeterminowane grupy ludnoci z krajów Trzeciego wiata szukaj¹ szans na poprawê swojego bytu w krajach Zachodu.
Problemy zwi¹zane wspó³czenie z migracjami nak³adaj¹ siê na zmiany
demograficzne w krajach wysoko rozwiniêtych. Starzenie siê spo³eczeñstw
w krajach Zachodu sprawia, ¿e zaczyna tam brakowaæ r¹k do pracy, zw³aszcza
w tych zawodach, które maj¹ niski presti¿. Ostatnio jednak i ta tendencja ulega zmianie  USA oraz kraje UE staraj¹ siê pozyskiwaæ osoby z wy¿szym wykszta³ceniem technicznym, zw³aszcza informatyków i elektroników5. Nap³yw
cudzoziemców sprawia, ¿e w wielu krajach ponownie zyskuj¹ popularnoæ
partie g³osz¹ce has³a narodowe i nacjonalistyczne. Z drugiej strony zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e imigranci w krajach zamo¿nych czêsto nie poddaj¹ siê ani asymilacji, ani integracji, pozostaj¹c zamkniêci w swoich grupach narodowych, rasowych czy religijnych. To dodatkowo tworzy klimat nieufnoci wobec imigrantów i poczucie zagro¿enia zwi¹zane z ich nap³ywem.

2.D. Sprawiedliwy podzia³

Do niedawna jeszcze zagadnienia zwi¹zane z redystrybucj¹ analizowane
by³y przede wszystkim w kategoriach wewnêtrznej polityki poszczególnych
pañstw. Tymczasem, ze wzglêdu na procesy globalizacji, równie¿ kwestie sprawiedliwego podzia³u pojawiaj¹ siê dzi w innym wietle. Ju¿ samo okrelenie,
czym jest sprawiedliwy podzia³, przysparza wielu problemów, a odpowiedzi
s¹ uzale¿nione od wyborów dokonywanych w sferze wartoci, od postawy ideowej czy politycznej. Mo¿na jednak stwierdziæ, i¿  niezale¿nie od wspomnianych wy¿ej sporów  problem sprawiedliwego podzia³u wystêpuje w kilku
aspektach. W tradycyjnym ujêciu jest on ograniczony do kwestii redystrybucji
w ramach pañstwa opiekuñczego. W szerszym zakresie ujawnia siê on wewn¹trz ugrupowañ integracyjnych, takich jak Unia Europejska. W skali globalnej problem sprawiedliwego podzia³u staje siê widoczny w zwi¹zku z rosn¹cym napiêciem miêdzy bogat¹ Pó³noc¹ i ubogim Po³udniem.
Pojawiaj¹cy siê najwczeniej problem redystrybucji bogactwa wewn¹trz
pojedynczych spo³eczeñstw wystêpuje w najbardziej z³o¿onej formie w krajach najwy¿ej rozwiniêtych. Budowane od koñca XIX wieku w krajach kontynentalnej Europy i w krajach anglosaskich rozmaite instytucje zabezpieczenia spo³ecznego doprowadzi³y  niezale¿nie od pojawiaj¹cych siê miêdzy
nimi ró¿nic  do powstania nowej jakoci w ¿yciu ekonomicznym i spo³ecznym, jak¹ jest pañstwo opiekuñcze (socjalne). W koñcu XX wieku model ten
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w zwi¹zku z nadmiern¹ ekspansj¹ zacz¹³ siê pogr¹¿aæ w kryzysie. Nie mo¿na
z tego jednak wyci¹gaæ wniosku o nieuniknionej likwidacji pañstwa socjalnego, ale o koniecznoci jego gruntownej reformy. Spraw¹ kluczow¹ dla przebudowy pañstwa socjalnego, dla racjonalizacji jego instytucji i optymalizacji
wydatków wydaje siê byæ znalezienie równowagi miêdzy tym, co okrela siê
mianem sprawiedliwego podzia³u, a efektywnoci¹ ekonomiczn¹.
Katalog problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem pañstwa socjalnego
w pocz¹tkach XXI wieku daleki jest jeszcze od wyczerpania. Jak zauwa¿y³
N. Luhmann, w takim pañstwie dochodzi czêsto do znacz¹cego os³abienia tradycyjnych wiêzi spo³ecznych. G³ównymi spoiwami staj¹ siê prawo i pieni¹dz
[Luhmann, 1994, s. 99106]. Dlatego te¿, nabiera znaczenia system formalnych
i nieformalnych powi¹zañ i instytucji okrelany zbiorczym pojêciem spo³eczeñstwo obywatelskie. Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e na w³adzach
pañstwowych spoczywaj¹ w tym wypadku dwojakie obowi¹zki. Po pierwsze,
bardzo wa¿ne jest pielêgnowanie ju¿ istniej¹cych instytucji spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Po drugie za, nale¿y tworzyæ warunki do kreowania nowych
wiêzi spo³ecznych opartych na wspó³pracy i zaufaniu.
Budowa spo³eczeñstwa obywatelskiego, tworzenie harmonijnych wiêzi
miêdzy jednostkami, spo³ecznociami lokalnymi oraz ca³ymi grupami spo³ecznymi trwa setki, a w najlepszym przypadku dziesi¹tki lat6. Bior¹c to pod
uwagê, stwarzaæ nale¿y mo¿liwie najlepsze warunki dla przebiegu tych procesów. Jest to wa¿ne zw³aszcza w krajach przechodz¹cych procesy transformacji politycznej i gospodarczej. W pañstwach tych widoczne jest zubo¿enie
czêci spo³eczeñstw oraz id¹ca w lad za tym ich marginalizacja. W krajach
wysoko rozwiniêtych zjawisko to dotyczy z kolei mniejszoci etnicznych i kulturowych. Jest to konsekwencja problemów z integracj¹ i asymilacj¹ imigrantów w zachodnich, zamo¿nych spo³eczeñstwach. Kwestie te nale¿y poddaæ
szczegó³owej analizie i podj¹æ jakie rodki zaradcze. Problem mo¿e siê bowiem gwa³townie zaostrzyæ w warunkach rosn¹cej presji zmian demograficznych na systemy zabezpieczenia spo³ecznego w krajach wysoko rozwiniêtych.
Problemy redystrybucji w krajach najwy¿ej rozwiniêtych maj¹ tak¿e swoje okrelone konsekwencje w sferze miêdzynarodowej. Powa¿ne wydatki socjalne i rosn¹ce oczekiwania beneficjentów sprawiaj¹, ¿e w krajach, posiadaj¹cych rozbudowane systemy opiekuñcze, zaczyna brakowaæ rodków na
pomoc dla krajów Trzeciego wiata, na sk³adki zwi¹zane z udzia³em w organizacjach miêdzynarodowych, na wydatki zwi¹zane z edukacj¹, obronnoci¹.
Z perspektywy Polski oraz innych krajów kandyduj¹cych do UE istotne jest,
¿e te kwestie mog¹ rzutowaæ na przebieg przysz³ych procesów integracyjnych. Ograniczanie rodków z kasy Wspólnot na inwestycje infrastrukturalne, wyrównywanie ró¿nic w rozwoju regionów czy na modernizacjê rolnictwa

6

Problem ten zosta³ bardzo dobrze przedstawiony w ksi¹¿ce Demokracja w dzia³aniu. Zob.

[Putnam, 1995].

ekonomia 10

57

Grzegorz Ga³ek

stoi w sprzecznoci z kierowanymi do krajów kandyduj¹cych ¿¹daniami pe³nej liberalizacji rynków wewnêtrznych i otwarcia ich dla podmiotów z UE.
Problem sprawiedliwego podzia³u rysuje siê bardzo wyranie równie¿
w skali globalnej. Kontrowersje budzi ³ad ekonomiczny i polityczny ukszta³towany po II wojnie wiatowej. Przyk³adem mo¿e byæ fakt, i¿ kreowanie bogactwa krajów Pó³nocy odbywa³o siê kosztem zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, co pog³êbia obecnie problemy gospodarcze Po³udnia. Innym problemem jest dotowanie produkcji rolnej, które uniemo¿liwia krajom rozwijaj¹cym siê eksport towarów rolno-spo¿ywczych na rynki krajów wysoko rozwiniêtych. Kontrowersje budzi te¿ podzia³ zasobów surowcowych i eksploatacja
oceanów. Te i podobne zjawiska sprawiaj¹, ¿e antagonizm miêdzy Pó³noc¹
a Po³udniem zaostrza siê. Spór ten widoczny jest na forum ONZ i innych organizacji miêdzynarodowych. Brak lepszych perspektyw sprawia równie¿, ¿e ronie fala migracji z biednego Po³udnia do bogatych krajów Pó³nocy.

2.E. Unia Europejska  wyzwania integracji

Dla Polski, podobnie jak i dla innych krajów Europy rodkowo-Wschodniej, mo¿liwoæ wst¹pienia do Unii Europejskiej jest ogromn¹ historyczn¹
szans¹. Jest to, co zrozumia³e i naturalne, nie tylko szansa, ale równie¿ wielkie dziejowe wyzwanie, któremu kraje kandyduj¹ce próbuj¹ sprostaæ, transformuj¹c ustroje polityczne i ekonomiczne oraz przebudowuj¹c struktury
spo³eczne. W chwili obecnej ca³kiem realne wydaje siê uzyskanie przez tê
grupê pañstw cz³onkostwa w 2004 roku w ramach tzw. du¿ego rozszerzenia
Unii Europejskiej. Dochodzimy tu jednak do kolejnego wielkiego problemu,
jakim jest  mówi¹c w pewnym uproszczeniu  reforma (a mo¿e nawet transformacja) samej Unii Europejskiej. W obrêbie tak zakrelonego pola problemowego wydzieliæ mo¿na trzy grupy wspó³zale¿nych i przenikaj¹cych siê
wzajemnie zagadnieñ.
Na pierwszym planie pozostaje pog³êbienie integracji miêdzy obecnymi
krajami cz³onkowskimi ugrupowania. Wydaje siê, i¿ nieunikniona jest dalsza
koordynacja rozmaitych dzia³añ podejmowanych w ramach polityki gospodarczej w poszczególnych krajach. Wyranie rysuje siê tendencja do dalszej
harmonizacji regulacji podatkowych, reformy systemów zabezpieczenia spo³ecznego czy usuwania barier rozwoju wolnej konkurencji, w tym likwidacji
ca³kiem jeszcze licznych monopoli pañstwowych. W drugiej kolejnoci wymieniæ mo¿na reformê wa¿nych instytucji funkcjonuj¹cych w obrêbie Unii
Europejskiej. Przyk³adem mo¿e byæ wspólna polityka rolna (CAP), która budzi wiele kontrowersji, tak¿e miêdzy takimi krajami jak Niemcy i Francja.
Trzeci¹ grupê tworz¹ zagadnienia zwi¹zane z przysz³ym charakterem Unii
Europejskiej oraz rol¹, jak¹ ma ona odgrywaæ w wiecie.
Jak z powy¿szego zestawienia wynika, zasadnicze kwestie sporne zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹ maj¹ nie tylko wymiar ekonomiczny, ale równie¿
polityczny. Niemniej jednak, sukcesy integracyjnych dzia³añ Unii Europejskiej najlepiej widoczne s¹ na polu gospodarki, choæ i tu ujawniaj¹ siê
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sprzeczne interesy krajów cz³onkowskich. Traktat z Maastricht stworzy³ podwaliny unii walutowej w Europie. W jego wyniku, dziêki wejciu w ¿ycie kryteriów zbie¿noci, sta³o siê mo¿liwe wprowadzenie z dniem 01.01.1999 roku
wspólnej waluty  euro. Po kilku latach widaæ jednak, ¿e zw³aszcza du¿e kraje UE maj¹ problemy z utrzymaniem w ryzach deficytów bud¿etowych i d³ugu
publicznego. Ponadto, powierzenie odpowiedzialnoci za stabilnoæ wspólnego pieni¹dza ECB sprawi³o, ¿e pañstwa narodowe utraci³y mo¿liwoæ kreowania polityki monetarnej, a pole manewru dla polityki fiskalnej uleg³o znacznemu zawê¿eniu7.
Niew¹tpliwym sukcesom Unii Europejskiej w sferze integracji ekonomicznej nie towarzyszy³y podobne osi¹gniêcia na polu polityki miêdzynarodowej. Prawd¹ jest, ¿e wiele razy w historii Wspólnot impas w spornych kwestiach gospodarczych prze³amywany by³ dziêki woli politycznej przywódców
pañstw Europy Zachodniej. Niemniej jednak, nie bez racji do Unii Europejskiej przylgnê³o okrelenie, i¿ jest to gospodarczy gigant bêd¹cy zarazem
politycznym i militarnym kar³em. W doprowadzeniu do takiej sytuacji g³ówn¹
rolê odegra³y same pañstwa cz³onkowskie, zw³aszcza takie jak Francja czy
Wielka Brytania, które korzystaj¹c z dobrodziejstw wspólnego rynku, jednoczenie nie chcia³y rezygnowaæ z prowadzenia niezale¿nej, wiatowej polityki zagranicznej. Ambicje takie czêsto nie by³y ju¿ wspierane realn¹ si³¹ gospodarcz¹ i wojskow¹, o czym wiadczy³a ju¿ choæby nieudana próba przywrócenia kontroli Zachodu nad Kana³em Sueskim przejêtym przez Egipt.
Wród strategicznych wyzwañ stoj¹cych przed Uni¹ Europejsk¹ w pocz¹tkach XXI wieku wymieniæ nale¿y z ca³¹ pewnoci¹ likwidacjê opisanej wy¿ej
dysproporcji miêdzy znaczeniem ekonomicznym i politycznym zjednoczonej
Europy. Planowanemu rozszerzeniu ugrupowania na wschodni¹ i rodkow¹
czêæ kontynentu europejskiego towarzyszy wiadomoæ, i¿ nieunikniona jest
zmiana formu³y organizacyjnej i politycznej. Do wzrostu wiadomoci w tej
materii przyczyni³y siê niew¹tpliwie wojny toczone w koñcu XX wieku na
Ba³kanach. Pokaza³y one bezlitonie, jak s³aba jest politycznie i militarnie
Unia Europejska. Bez wsparcia ze strony USA, które zaanga¿owa³y siê w ramach NATO, rozwi¹zanie problemów, które pojawi³y siê w krajach dawnej
Jugos³awii nie by³oby zapewne w ogóle mo¿liwe. Pozytywnym efektem konfliktów na Ba³kanach by³o zatem zapocz¹tkowanie wspólnej polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej [Abramowitz, Hurlburt, 2002].
Kolejnym wielkim wyzwaniem, przed którym ju¿ dzi staje Unia Europejska, jest wypracowanie europejskiego modelu ustrojowego, który stanowi³by
przeciwwagê dla liberalnego modelu amerykañskiego. Ju¿ w chwili obecnej
mo¿na w zwi¹zku z pewnymi podobieñstwami ustrojowymi w krajach Europy
Zachodniej mówiæ o nadreñskiej wersji kapitalizmu. Ma ona znacznie silniej ni¿ anglosaska wersja kapitalizmu akcentowane zadania socjalne pañ-
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stwa. W zwi¹zku z tym towarzyszy jej rozbudowany mechanizm redystrybucji
dochodu narodowego, bez którego nie by³oby mo¿liwe utrzymywanie systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Wydaje siê, i¿ rozwi¹zania te, w mniejszym
lub wiêkszym zakresie funkcjonuj¹ce we wszystkich krajach kontynentalnej
Europy, w znacznym stopniu przyczyni³y siê do utrzymania pokoju i odbudowy zniszczeñ po II wojnie wiatowej.
Z przedstawionej wy¿ej uproszczonej listy problemów, z którymi Unia
Europejska musi siê uporaæ w bli¿szej lub dalszej przysz³oci, wynika wyranie, ¿e procesy integracji maj¹ wielowymiarowy i d³ugoterminowy charakter.
Istnienie rozmaitych barier  od sprzecznych interesów politycznych czy
konfliktów ekonomicznych a¿ po ograniczenia o charakterze psychologicznym  sprawia, ¿e scalanie i harmonizacja dzia³añ wewn¹trz ka¿dego ugrupowania integracyjnego musi siê odbywaæ w drodze wielostronnych negocjacji i uzgodnieñ, o ile odrzuca siê rozwi¹zania si³owe. Unia Europejska jest
obecnie najbardziej zaawansowanym w rozwoju ugrupowaniem integracyjnym na wiecie. Nie znaczy to jednak, ¿e jest tworem zamkniêtym i doskona³ym. Warunkiem jej pomylnego rozwoju jest elastyczne dostosowywanie siê
do zmian zachodz¹cych w otoczeniu zewnêtrznym oraz wra¿liwoæ na bodce
wewnêtrzne, pochodz¹ce z pañstw cz³onkowskich.
3. Podsumowanie

Druga po³owa XX wieku, a zw³aszcza ostatnia jego dekada, by³a okresem,
w którym ogromnym i bardzo dynamicznym zmianom ulega³a wiatowa sytuacja polityczna i gospodarcza. Upadek ZSRR sprawi³, ¿e znikn¹³ jeden z dwóch
biegunów powojennego wiata i zacz¹³ znikaæ tzw. porz¹dek ja³tañski. USA
sta³y siê niemal z dnia na dzieñ jedynym w³aciwie supermocarstwem o globalnym zasiêgu. Powoli w ci¹gu ostatniej dekady ubieg³ego wieku zacz¹³ siê
jednak kszta³towaæ nowy porz¹dek, który S. Huntington okreli³ mianem
wiata wielobiegunowego [Huntington, 1998, s. 1533]. Wed³ug koncepcji
tego autora, nowymi biegunami staj¹ siê pañstwa bêd¹ce g³ównymi orodkami cywilizacji istniej¹cych we wspó³czesnym wiecie. W zale¿noci od ró¿nic
wystêpuj¹cych miêdzy cywilizacjami mo¿na siê spodziewaæ silniejszych lub
s³abszych konfliktów miêdzy nimi oraz nale¿¹cymi do nich krajami.
Model stworzony przez S. Huntingtona jest z pewnoci¹ atrakcyjny, poniewa¿ wprowadza jasne kryteria porz¹dkuj¹ce we wspó³czesny, z³o¿ony wiat.
Podstawowe jest jednak pytanie, czy w ramach tego modelu rzeczywicie nie
do unikniêcia jest zderzenie (lub zderzanie siê) cywilizacji. Otó¿ wydaje
siê, i¿ opisywany przez S. Huntingtona wiat wielobiegunowy nie musi byæ
koniecznie wiatem konfliktu cywilizacji. Wymieniæ mo¿na wiele czynników,
które mog¹ sk³oniæ pañstwa do wspó³pracy w skali globalnej. Na pierwszym
miejscu wskazaæ mo¿na zagro¿enia ekologiczne, których zwalczanie z ca³¹
pewnoci¹ wymaga kooperacji miêdzynarodowej. Podobnie, we wspólnym
interesie wydaje siê byæ os³abianie napiêæ Pó³nocPo³udnie. Kolejnym wyzwaniem sprzyjaj¹cym globalnej integracji mo¿e siê staæ eksploracja przestrzeni kosmicznej.
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Zak³adaj¹c ogóln¹ poprawnoæ modelu S. Huntingtona, mo¿na dojæ do
wniosku, i¿ nie wyklucza on mo¿liwoci pokojowego wspó³istnienia ró¿nych
cywilizacji. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, nale¿y zatem dalej zastanowiæ siê
nad prawdopodobnym rozwojem sytuacji w tym krêgu kulturowym, do którego nale¿y Polska. Z ca³¹ pewnoci¹ kraj nasz, ze wzglêdu na dziedzictwo kulturowe i historyczne oraz dominuj¹c¹ pozycjê katolicyzmu, nale¿y do cywilizacji Zachodu. System wartoci, który mo¿na wywieæ wprost z chrzecijañstwa, filozofia indywidualistyczna daj¹ca szeroki zakres wolnoci jednostce,
wreszcie zasady liberalnej demokracji oraz wolnego rynku wyranie odró¿niaj¹ cywilizacjê ³aciñsk¹ od innych cywilizacji istniej¹cych we wspó³czesnym wiecie. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e ze wzglêdu na przeniesienie tych
wartoci na kontynent pó³nocnoamerykañski mo¿na mówiæ obecnie o powstaniu cywilizacji euroatlantyckiej.
Nie ulega ¿adnej w¹tpliwoci, i¿ w obrêbie tak zakrelonej cywilizacji
euroatlantyckiej dominuj¹ dwa orodki: USA oraz Unia Europejska. Co ciekawe, ten drugi biegun Zachodu kszta³tuje siê obecnie w wyniku postêpuj¹cych procesów integracyjnych na kontynencie europejskim. Tworz¹ go
pañstwa takie jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy, które jeszcze kilka
dekad wczeniej, w epoce dominacji europejskiej w wiecie, by³y g³ównymi
aktorami miêdzynarodowej sceny politycznej i gospodarczej. Mo¿na zatem
stwierdziæ, i¿ od kszta³tu relacji, jakie wytworz¹ siê w pocz¹tku XXI wieku
miêdzy USA i UE, zale¿eæ bêdzie zarówno przysz³oæ tego sojuszu, jak i uk³ad
si³ w skali globalnej. Wydaje siê, i¿ tylko relatywnie bliskie partnerstwo miêdzy USA i UE pozwoli na utrzymanie mocnej, choæ coraz mniej dominuj¹cej,
pozycji Zachodu w wielobiegunowym wiecie XXI stulecia.
W naszkicowanym wy¿ej kontekcie nale¿y rozwa¿yæ, jak¹ rolê mo¿e odgrywaæ Polska w krêgu cywilizacji euroatlantyckiej. Niew¹tpliwie kraj nasz ma
historyczn¹ szansê zwi¹zan¹ ze wst¹pieniem do Unii Europejskiej. Mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e otwiera siê przed Polsk¹ niespotykana mo¿liwoæ nadrobienia wielu opónieñ rozwojowych i modernizacji  polska droga do globalizacji wiedzie przez Uniê Europejsk¹. Wydaje siê, i¿ wobec przyst¹pienia do
wspólnoty krajów europejskich nie ma obecnie dla Polski ¿adnej rozs¹dnej
alternatywy. Niemniej jednak, wci¹¿ wa¿ne pozostaje pytanie o przysz³oæ samych Wspólnot. Polska, tak jak i inne kraje obecnie kandyduj¹ce do Unii
Europejskiej, bêd¹c ju¿ jej cz³onkami, uzyskaj¹ realny wp³yw na kierunki ewolucji tego ugrupowania, na reformy jego instytucji oraz na okrelenie roli, jak¹
ma ono w przysz³oci odgrywaæ w polityce i gospodarce wiatowej. W tej perspektywie widaæ równie¿, jak powa¿nym problemem dla reformuj¹cej siê Unii
Europejskiej jest przyjêcie dziesiêciu krajów Europy rodkowo-Wschodniej.
Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód z ca³¹ pewnoci¹ jest wielkim
wyzwaniem organizacyjnym, ekonomicznym i politycznym. Równie wa¿ne
jest jednak  obok rozszerzenia  udzielenie odpowiedzi na pytanie, czym
w przysz³oci ma byæ sama Unia Europejska. Czy staæ siê ma federacj¹ na
wzór USA, czy ugrupowaniem o charakterze konfederacyjnym, czy te¿ wspól-
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not¹ mniejszych i wiêkszych regionów po³¹czonych gêst¹ siatk¹ relacji politycznych i gospodarczych oraz rozmaitymi wiêzami instytucjonalnymi. Niezale¿nie jednak od kszta³tu przysz³ej Unii Europejskiej wydaje siê, i¿ nale¿y
doprowadziæ do powstania wspólnej polityki zagranicznej i obronnej ca³ego
ugrupowania. Kolejnym problemem, jaki stoi w nieodleg³ej przysz³oci przed
UE, jest podjêcie decyzji o przyjêciu Turcji, która jest jedynym w³aciwie
krajem muzu³mañskim, który konsekwentnie od kilkudziesiêciu ju¿ lat realizuje procesy modernizacji i westernizacji.
Przystêpuj¹c do Unii Europejskiej, Polska nie powinna zaniedbywaæ swoich relacji z USA, które pozostaj¹ filarem NATO i jedynym w³aciwie wiatowym supermocarstwem. Dopóki, je¿eli w ogóle, UE nie bêdzie w stanie wzi¹æ
na swoje barki wydatków zwi¹zanych z obronnoci¹, dopóty USA mog¹, ale
nie musz¹, byæ gwarantem pokoju w Europie. Obecnie problemem NATO jest
zdefiniowanie nowej roli paktu w wiecie po zakoñczeniu zimnej wojny. Wa¿nym problemem jest jednak rosn¹ca dysproporcja miêdzy USA oraz krajami
europejskimi w wydatkach na cele obronnoci [A survey

, 2002]. Kolejnym

zagadnieniem, które wymaga pilnego rozwi¹zania, jest tak¿e decyzja USA
w sprawie polityki bezpieczeñstwa i zagranicznej po 11.09.2001 roku. W samych Stanach Zjednoczonych brak w tej chwili wyranej wiêkszoci w której
z rywalizuj¹cych ze sob¹ opcji [Present

, 2002].

Przyst¹pienie do koalicji antyterrorystycznej po 11.09.2001 roku oraz
potwierdzenie przynale¿noci Polski do wspólnoty euroatlantyckiej sprawiaj¹, ¿e kraj nasz bêdzie wystawiony coraz bardziej na rozmaite problemy, które
s¹ ju¿ udzia³em bogatej Pó³nocy. Wród problemów tych, które ju¿ dzi
dotykaj¹ lub dotkn¹ Polskê w nieodleg³ej przysz³oci, wymieniæ nale¿y:
a) starzenie siê spo³eczeñstwa, które wywo³uje rosn¹c¹ presjê na system
emerytalny,
b) migracje, które mog¹ os³abiæ spójnoæ spo³eczn¹ i zmieniæ strukturê
narodowociow¹, kulturow¹ i spo³eczn¹,
c) budowê spo³eczeñstwa obywatelskiego i jego pielêgnowanie jako remedium na postêpuj¹c¹ marginalizacjê znacznych grup ludnoci,
d) realizacjê koncepcji zrównowa¿onego wzrostu dla zatrzymania i odwrócenia niekorzystnych zmian w rodowisku naturalnym,
e) zagro¿enie terroryzmem jako pochodn¹ otwartoci ka¿dego spo³eczeñstwa demokratycznego.
Istotnym problemem, przed którym stoi Polska, jest tak¿e zbudowanie optymalnej w naszych warunkach wersji ustroju liberalno-demokratycznego wraz
z ca³¹ towarzysz¹c¹ mu sfer¹ instytucjonaln¹. Zapisy zawarte w Konstytucji
z 1997 roku sprawiaj¹, ¿e Polska bli¿ej jest nadreñskiego modelu kapitalizmu
ni¿ modelu anglosaskiego. Atrakcyjnoæ modelu europejskiego zwi¹zana jest
z du¿ym zakresem redystrybucji oraz rozbudowanym systemem zabezpieczeñ
spo³ecznych. Niemniej jednak nie jest jeszcze przes¹dzone, czy wersja ta wytrzyma w d³u¿szym okresie konkurencjê ze strony liberalnego kapitalizmu anglosaskiego. Wa¿ne jest te¿, w jaki sposób w ramach ka¿dego z tych modeli
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udzielone zostan¹ odpowiedzi na wyzwania o charakterze spo³ecznym, ale równie¿ ekologicznym czy kulturowym. Dlatego w³anie coraz czêciej podkrelana
jest wartoæ stabilizacji i pokoju spo³ecznego dla wspó³czesnych wysoko rozwiniêtych spo³eczeñstw demokratycznych [Golinowska, 2002, s. 2425].
Wród innych konkurentów wymieniæ nale¿y tak¿e model japoñski, który
obecnie prze¿ywa kryzys, oraz hybrydy ustrojowe krajów Azji Po³udniowo-Wschodniej, jak np. Chiny, Wietnam czy Korea Po³udniowa. Niewiadom¹
pozostaj¹ kraje muzu³mañskie, których systemy polityczne, spo³eczne i gospodarcze przenikniête s¹ w wiêkszym lub mniejszym stopniu islamem. Mo¿na
przyj¹æ, i¿ kszta³tuje siê na ich obszarze system teokratyczny. Jak widaæ zatem, pojêcie koniec historii mo¿e  jeli w ogóle  funkcjonowaæ w kulturze europejskiej. Triumf liberalnej demokracji, szanuj¹cej prawa jednostki,
oraz uznanie zasad wolnego rynku nie wydaj¹ siê koñczyæ ewolucji idei. Wartoci te s¹ dla cywilizacji euroatlantckiej zupe³nie fundamentalne i aspiruj¹
do miana uniwersalnych. Faktem jest jednak, i¿ nie ma powszechnej zgody
w wiecie co do akceptacji tych wartoci. Inne pogl¹dy w tej materii znaleæ
mo¿na w krajach muzu³mañskich, ale tak¿e w Chinach czy Indiach.
Wzglêdy kulturowe, historyczne i gospodarcze sprawiaj¹, ¿e w zmieniaj¹cym siê wiecie USA oraz UE s¹ naturalnymi sojusznikami. Polska mo¿e zatem poprzez UE i NATO do³¹czyæ do wspólnoty euroatlantyckiej, staæ siê
cz³onkiem silnego ugrupowania ekonomicznego i politycznego. Wydaje siê, i¿
obecnie, po zakoñczeniu zimnej wojny, w³anie NATO mo¿e zacz¹æ funkcjonowaæ jako p³aszczyzna integracji UE i USA w nowym wiecie wielobiegunowym. Wk³adem Polski, której pozycja gospodarcza i polityczna jest s³absza
ni¿ krajów zachodnich, mog¹ byæ dobre relacje z naszymi wschodnimi s¹siadami i wiedza o realiach Europy rodkowo-Wschodniej8. Szczególnymi wartociami mog¹ byæ dobre stosunki z Ukrain¹ oraz dowiadczenia okresu
transformacji ustrojowej.
Bêd¹c cz³onkiem wspólnoty euroatlantyckiej i dbaj¹c o dobre stosunki
zarówno z Bruksel¹, jak i z Waszyngtonem, kraj nasz powinien jednak prowadziæ  w miarê mo¿liwoci  wzglêdnie samodzieln¹ politykê. Wzorem dla
Polski mo¿e byæ Japonia, która pozostaje w bliskim sojuszu militarnym
z USA, ale jednoczenie utrzymuje cis³e zwi¹zki gospodarcze z innymi krajami, tak¿e tymi, które pozostaj¹ w konflikcie z USA [Heginbotham, Samuels,
2002]. Polska, wstêpuj¹c do UE, powinna wytrwale broniæ swoich interesów,
a w tym mo¿e byæ pomocne utrzymywanie dobrych relacji z USA. Z drugiej
strony, nie mo¿na doprowadziæ do sytuacji, w której Polska postrzegana bêdzie przez kraje UE jako koñ trojañski Ameryki w Europie. To paradoksalne porównanie dobrze oddaje skrajnie proamerykañskie postawy czêci
polskiego spo³eczeñstwa i elit politycznych9. Widaæ zatem wyranie, ¿e utrzymywanie przez Polskê wzglêdnie niezale¿nej pozycji bêdzie mo¿liwe wów-

8

Zob. [Polski most

9

Zob. [Guliwer i lilipuci, 2002].
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czas, gdy uda siê zachowaæ pewien dystans i krytycyzm wobec rozmaitych
holistycznych propozycji p³yn¹cych od czasu do czasu zarówno z Brukseli,
jak i z Waszyngtonu.
*
We wspó³czesnym wiecie pañstwa i gospodarki narodowe po³¹czone s¹
wieloma z³o¿onymi i przenikaj¹cymi siê wzajemnie zwi¹zkami i relacjami.
W wielu krajach procesy globalizacji, transformacji systemowej i modernizacji poddawane s¹ silnej krytyce, a w skrajnych przypadkach podejmowane s¹
próby ich zahamowania. W charakteryzuj¹cym siê narastaj¹c¹ z³o¿onoci¹
otoczeniu spo³ecznym, ekonomicznym i politycznym prowadzenie spójnej
i konsekwentnej polityki gospodarczej staje siê coraz wiêkszym wyzwaniem.
Wyznaczanie celów polityki gospodarczej oraz ich póniejsza realizacja podlegaj¹ obecnie wielorakim uwarunkowaniom i ograniczeniom. Wiedza o tych
barierach oraz umiejêtnoæ identyfikowania takich zagro¿eñ w daj¹cej siê
przewidywaæ przysz³oci staj¹ siê warunkami sine qua non nowoczesnej polityki gospodarczej. Co wiêcej, definiowanie uwarunkowañ polityki gospodarczej oraz barier rozwoju wymaga w coraz wiêkszym zakresie interdyscyplinarnego podejcia do problematyki polityki gospodarczej.
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A b s t r a c t

An Attempt to Determine the Changes in the External Conditions of Polish
Economic Policy at the Threshold of the XXI Century

Economic policy traditionally defined as the conscious interaction of the state
upon the economy, its structure and the processes occurring in it is subjected
contemporarily to various limitations both internal and external. The end of
the XX century and the first years of the XXI century were abundant in events
which changed the outlook of the world and very strongly affected the shape of
international political and economic relations. The development of mass
transport, new technologies of information transfer, the transformation processes in the former socialist countries are only some of the factors influencing the shape of the world at the threshold of the third millennium. The growing network of ties between states, economies and regions causes that it is increasingly more difficult for sovereign states to conduct an independent economic policy. The conscious making of strategic decisions, especially in the
case of countries such as Poland, must be preceded not only by analysis of effects but also by reflection on the conditions and limitations resulting from
functioning in an increasingly more complex world.
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