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Dnia 11 maja br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbył się w ramach 

odchodów 20-lecia Centrum Europejskiego UW wykład otwarty pt. „Globalizacja, kryzys – i 

co dalej?”, który wygłosił prof. Grzegorz W. Kołodko. 

 Wykładu wysłuchali  studenci, akademicy UW oraz eksperci, zainteresowani  tematyką 

globalizacji. Słuchacze ze szczególnym zainteresowaniem oczekiwali opinii Profesora nt. 

sytuacji związanej z obecnym kryzysem oraz uwag o możliwych perspektywach 

zglobalizowanego świata.  

Prof. Kołodko zjawisko globalizacji przedstawił jako nieodwracalny pozytywny proces 

dziejowy. W tym ciągłym procesie mogą jednak występować zmiany tempa, a nawet swego 

rodzaju „tąpnięcia”. Zjawiska te Profesor obrazował na przykładzie przepływu kapitałów, który 

charakteryzuje się ucieczką kapitału do krajów najwyżej rozwiniętych. Następnie Profesor 

przedstawił sposoby „uwięzienia” kapitału. To „uwięzienie” ma szczególne znaczenie dla 

krajów małych i średnich (w tym i dla Polski). Państwa te, chcąc zapewnić sobie dalszy rozwój 

muszą osiągać nadwyżkę eksportu i tym sposobem osiągać odpowiednią stymulację 

gospodarki. Równie istotne jest zapewnienie sobie konkurencyjności, np. m.in. poprzez 

regulacje kursu walutowego (w tym kontekście Profesor podał przykład Chin), a także 

różnego rodzaju subwencje, czy regulacje podatkowe. 

Efektywne wykorzystanie globalizacji wymaga – zdaniem Profesora – odpowiedniej, 

długofalowej strategii działania pro publico mundiale bono, która zapewni wykorzystanie 

nowo tworzących się szans, a zarazem zniweluje ryzyko drzemiące w procesach 

globalizacyjnych. Niestety często w poszczególnych krajach, w tym w Polsce, dominuje 

krótkookresowa strategia wyborcza, która przekłada się na brak podejmowania działań 

niepopularnych społecznie, ale niezbędnych ekonomicznie zwłaszcza w długimi okresie.  

 Już Marks i Keynes zauważyli, że immanentną cechą kapitalizmu jest jego 

kryzysogenność, stąd też fakt wystąpienia współczesnej recesji był do przewidzenia. Istniały 

zatem mechanizmy, które wdrożone z odpowiednim wyprzedzeniem mogłyby zniwelować 

skutki kryzysu, a może i mu zapobiec. W obecnych czasach „realnego kapitalizmu” na uwagę 

zasługuje fakt, że zmiany następują kaskadowo, a nie liniowo. W związku z takim procesem 

kryzys finansowy przełożył się na kryzys realny, a następnie polityczny, społeczny, a nawet 

wyznawanych wartości. Jego niszczycielska siła wynikała z przyjętych błędnie założeń tzw. 

szkoły neoliberalnej, której wykorzystywanie doprowadziło do rosnących dysproporcji 



Centrum Europejskie 

 

2011 

2 

społecznych. Naturalną cechą kapitału zagranicznego jest maksymalizowanie zysków z 

dywidendy, a nie dbanie o wzrost satysfakcji i spójności społecznej danego kraju. Aby te 

społeczne cele osiągnąć powinny zostać podjęte odpowiednie działania polityczne, 

wynikające ze wspomnianej już długofalowej wizji, której niestety zabrakło.  

 Prof. Kołodko poświęcił również część swojego wykładu na analizę sytuacji naszego 

kraju. Podkreślił on, że faktycznie, w Polsce nie nastąpiła recesja, jednak z całą pewnością 

możemy mówić o kryzysie wynikającym z niewykorzystywania mocy wytwórczej, wzrostu 

poziomu bezrobocia oraz strukturalnego (a nie koniunkturalnego) kryzysu finansów 

publicznych. Odpowiednie dostosowanie fiskalne wymaga strategii, której założenia byłyby 

niepopularne politycznie, dlatego kolejne rządy boją się ją sprecyzować i wdrażać. Szansą dla 

Polski oprócz przygotowania i wdrożenia takiej wizji, byłoby wejście do strefy euro, 

europejskiego, regionalnego projektu.  

Zdaniem profesora jest to nieuniknione i prawdziwym pytaniem, które powinniśmy 

sobie stawiać jest nie kiedy to nastąpi, ale po jakim kursie. Ważne jest, aby zapewniał on 

konkurencyjność polskich produktów w długim, jeśli nie stałym okresie. Wyzwaniem dla 

Polski jest również tempo rozwoju świata, który rozwija się obecnie szybciej od nas. Może to 

wkrótce negatywnie odbić się na naszej gospodarce. 

 Przyszłość całej zglobalizowanej gospodarki jest niezwykle trudna do przewidzenia. 

Zawsze można formułować pewne tendencje, które są względnie stałe, jednak nie sposób 

przewidywać czasowych załamań, które jeśli nie zostaną odpowiednio zamortyzowane mogą 

mieć fatalne skutki dla poszczególnych społeczeństw, czy nawet całych regionów. Dlatego też 

wydaje się, że odpowiedzią na globalna gospodarkę, która nie wytworzyła globalnego rządu 

są regionalne polityczne projekty koordynacyjne. Organizacje regionalne przy wykorzystaniu 

odpowiednich narzędzi i  podejmowaniu działań w oparciu o długofalowe strategie pomogą 

rozwijać się pro publico mundiale bono. 

 Wykład zakończyła merytoryczna i długa debata. Bo też i wyzwania globalne są 

niezwykle interesującym tematem i skutecznie pobudzają do myślenia o przyszłości zarówno 

nas, naszego kraju, jak i całego świata. Wierzymy, że jeszcze nie raz Centrum Europejskie UW 

stanie się miejscem, w którym będzie można dyskutować o najważniejszych współczesnych 

zagadnieniach w gronie najznamienitszych ekspertów. 


