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Wprowadzenie: między polityką a rynkiem1

Celem niniejszej książki jest analiza relacji między zjawiskami politycz-
nymi a gospodarczymi w okresie kryzysu systemu wspólnej waluty. Dotyczy 
to przede wszystkim systemu monetarnego w Europie, gdzie wzajemne inte-
rakcje między polityką a rynkiem są dobrze widoczne. Ale w orbicie naszego 
zainteresowania jest wpływ kryzysu na inne obszary współpracy politycznej 
w  Unii Europejskiej (UE). Próbujemy skonfrontować stanowiska ekonomi-
stów i politologów. Poszukujemy wspólnych procesów i wniosków, dotyczących 
zwłaszcza interakcji między sferą ekonomii a polityki. Analizy przedstawione 
przez poszczególnych autorów mają nas zbliżyć do bardziej ogólnych proce-
sów wymiany między obu dyscyplinami wiedzy w naukach humanistycznych. 
W kierunku myśli teoretycznej na temat kryzysu w ekonomii politycznej (lub 
politologii ekonomicznej). 

1 Ważnym etapem pracy nad publikacją był wspólny panel na II Kongresie Politologii we 
wrześniu 2012 roku w Poznaniu, gdzie poszczególni Autorzy prezentowali tezy swoich 
artykułów. 
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Czym jest kryzys?

Kryzys uwidacznia dysfunkcje i ograniczenia systemu. Może to wynikać 
z istniejących w tym systemie luk instytucjonalnych lub sprzeczności wewnętrz-
nych. Kryzys jest najczęściej definiowany jako sytuacja nagła, kiedy wspo-
mniane dysfunkcje i sprzeczności zostają uwypuklone i wyostrzone2. Niemniej 
sytuacja kryzysowa dojrzewa wcześniej, co można określić etapem stopniowej 
kumulacji czynników kryzysogennych. Można do nich zaliczyć zarówno te 
dotyczące sfery realnej, m.in. „twardych” uwarunkowań geopolitycznych lub 
ekonomicznych, jak i czynniki „miękkie”, które dotykają sfery socjologiczno-
-psychologicznej. Mam na myśli m.in. idee, identyfikacje społeczne, legitymi-
zację danego systemu, uwarunkowania psychologii politycznej, w tym również 
nadmierne lub niespełnione ambicje polityków. 

Kryzys nie tylko uzewnętrznia wady i dysfunkcje określonego systemu, 
lecz także staje się okazją do wewnętrznych dostosowań. Dotyczy to przede 
wszystkim usunięcia podstawowych sprzeczności i luk instytucjonalnych, ale 
niekiedy również odbudowy legitymizacji politycznej lub fundamentów ide-
owych niezbędnych dla trwałości i stabilności danego systemu. Z jednej strony 
mamy więc do czynienia z sytuacją kryzysową, a z drugiej – z zarządzaniem 
kryzysem przez władze publiczne lub próbą reformy. 

W tym kontekście można zastanowić się nad różnymi natężeniami sytuacji 
kryzysowej. Po pierwsze, system może wykazywać pewne dysfunkcje i ograni-
czenia, ale istnieją szanse jego naprawy w obrębie określonego systemu i przy 
wykorzystaniu istniejących praktyk zarządzania antykryzysowego. Po drugie, 
możemy mieć do czynienia z kryzysem, którego nie sposób rozwiązać w obrę-
bie danego systemu3. Może tak być m.in. dlatego, że mechanizmy zarządza-
nia kryzysem są niewystarczające lub również „zarażone” kryzysem. W takiej 
sytuacji należy mówić o kryzysie systemowym, który dotyka fundamentalnych 
cech danego porządku politycznego. Dotyczy on bowiem bezpośrednio układu 
władzy i przekłada się na dysfunkcje w zakresie zarządzania kryzysem. 

Właśnie w takiej perspektywie należy spojrzeć na kryzys w strefie euro. 
Dotyczy on nie tylko określonych dysfunkcji ekonomicznych, ale również 
układu władzy politycznej będącego podstawą dla funkcjonowania wspólnej 
waluty. Dlatego oprócz skutków kryzysu gospodarczego obserwujemy dys-
funkcje w zakresie zarządzania kryzysem i trudności pokonywania problemów 

2 Wielka Encyklopedia PWN, tom 15, Warszawa 2003, s. 91. 
3 Por. J. Habermas, Legitimation Crisis, Beacon Press, London 1975. Z podobnej perspektywy 

spogląda na kryzys systemowy (ustrojowy): A.Z. Kamiński, An Institutional Theory of Com-
munist Regimes, Design, Function, and Breakdown, ICS Press, San Francisco 1992. 
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w obrębie obecnych instytucji politycznych. W ten sposób mamy prawdopo-
dobnie do czynienia z kryzysem systemowym. 

Analiza kryzysu systemowego powinna – w moim przekonaniu – uwzględ-
niać cztery zasadnicze problemy, kolejno: (1) problem wzrostu, (2) struk-
turalny, (3) sterowności i zarządzania oraz (4) niewystarczającej legitymacji 
określonego systemu. 

(1) Problem wzrostu

Na gruncie ekonomii kryzys jest definiowany przede wszystkim jako pro-
blem wzrostu gospodarczego. Przejawem tego zjawiska jest słabnące tempo 
PKB, wzrastające bezrobocie, zanikająca produkcja gospodarcza i handel, 
w tym międzynarodowy. Innym objawem jest spadek dobrostanu społecznego 
i wzrost nierówności. Przyczyną kłopotów wzrostu może być m.in. wyczerpanie 
zasobów danego systemu gospodarczego, technologii, a także malejąca uży-
teczność głównych procesów lub instytucji ekonomicznych. 

Na gruncie politologii problem wzrostu jest przede wszystkim związany 
z utratą znaczenia danego systemu (podmiotu) w relacjach międzynarodowych. 
Dotyczy to także malejących korzyści (lub rosnących kosztów) wynikających 
z funkcjonowania systemu dla jego głównych uczestników. Problem słabnięcia 
pozycji międzynarodowej może być związany z trudnościami natury ekono-
micznej oraz niewłaściwym zarządzaniem gospodarką. Przykładowo, malejące 
tempo wzrostu gospodarczego i ubożenie społeczeństwa obniża potencjał geo-
polityczny danego systemu na arenie międzynarodowej4. Problem wzrostu może 
być także wynikiem wyczerpania się zasobów lub potencjałów gospodarczych 
danego podmiotu politycznego. Jest to najczęściej związane z systematyczną 
utratą przewag konkurencyjnych w stosunku do innych aktorów lub układów 
geopolitycznych. Może być także skutkiem kumulowania strat wynikających 
z dysfunkcji własnego systemu ekonomicznego. W takim przypadku możemy 
mówić o zjawisku de-akumulacji kapitału (lub potencjałów) danego układu 
geopolitycznego, czyli o odwrotnym procesie do akumulacji kapitału5. Co 
jednak najważniejsze, wspomniana tendencja wynika z długofalowych i  nie-
korzystnych dla danego systemu (i jego aktorów) mechanizmów wymiany 
gospodarczej lub innych dysfunkcjonalnych procesów ekonomicznych. 

4 R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, 
Princeton 1987, s. 112. 

5 Por. G. Arrighi, B.J. Silver, Chaos and Governance in the Modern World System, University 
of Minnesota Press, Mineapolis–London 1999. 


