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Streszczenie 

Kryzys gospodarczy to zjawisko wszechobecne w życiu politycznym, społecznym                    

i gospodarczym. To znakomita okazja do publikacji i dyskusji, oraz dyżurny temat mediów. 

Warto jednak spojrzeć na kryzys gospodarczy jako na zjawisko, które spowodowało zmiany          

w relacjach pomiędzy władzą a obywatelami, pomiędzy samymi obywatelami, oraz rządami 

państw i społeczeństwami w kontekście stosunków międzynarodowych. Celem artykułu jest 

wskazanie Czytelnikowi, innego niż ekonomiczny, kontekstu kryzysu gospodarczego, którego 

obecnie doświadczamy. 

  

Summary 

World economical crisis makes changes in political and society’s situation. It’s a great 

moment for publication and discussion. But in the time when everyone’s looking for reason of 

the crisis and tools to stop his effects, very important question is how recession changed our 

point of view on power and society’s relationship. The target of this article is to show others, 

except economical, aspects of still growing crisis.      
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Wprowadzenie 

 

Tytuł tego artykułu nawiązuje do bieżącej sytuacji gospodarczej na świecie, określanej 

jako „kryzys gospodarczy”. W związku z kryzysem nastąpiły wydarzenia powodujące zmiany 

w świecie polityki, gospodarki światowej, oraz przede wszystkim w życiu społeczeństw. 

Rozważania, na ten temat zostaną przedstawione w kilku aspektach z pominięciem analizy 

obecnej sytuacji ekonomicznej, i rozważań na temat sposobów jej poprawy.  

Kryzys gospodarczy, którego dzisiaj doświadczamy, obnażył w jakimś stopniu 

problemy współczesnych społeczeństw, z którymi obecne i przyszłe pokolenia będą musiały 

się mierzyć. Kryzys, stał się przyczyną zmiany rządów, systemu prawnego, uzasadnieniem do 

kwestionowania dotychczasowych dogmatów, powodem odrodzenia się postaw radykalnych 

w sferze doktryn politycznych i gospodarczych, oraz podstawą do kwestionowania przyjętych 

reguł ekonomicznych. Niniejszy artykuł będzie próbą przedstawienia przesłanek istnienia 

takiego poglądu. 

 

 

Kryzys i zmiana światopoglądu 

 

Współczesne, największe gospodarki kapitalistyczne oparte są na zasadach 

leseferyzmu, poglądu ekonomiczno-filozoficznego skrajnie argumentującego konieczność 

istnienia wolności jednostki w sferze własności prywatnej i gospodarczej. Pogląd ten, od 

końca XIX wieku do czasów współczesnych w różnym stopniu determinuje rozwój 

największych gospodarek świata. Innowacyjność i przedsiębiorczość jednostek wskazywana 

jest jako główny motor postępu technologicznego. Za tym rozwojem idzie komercjalizacja 

wszelkich wynalazków, które bez względu na ich użyteczność mogą być kupowane, a tym 

samym stanowić źródło zysku. W czasach prosperity, mierzonej rosnącymi indeksami 

głównych giełd światowych, opinia publiczna ocenia liberalne mechanizmy gospodarki jako 

skuteczne i właściwe dla zabezpieczenia jej interesów konsumenckich. Biorąc przykład USA 

i opinie Polaków, wyjeżdżających do tego kraju jeszcze kilka lat temu, można było dostrzec 

ich zachwyt nad łatwością życia „za wielką wodą”. Taką opinię powodowały różne czynniki: 

m.in. możliwości szybkiego znalezienia pracy, łatwość zaciągania kredytów bankowych na 

prowadzenie działalności gospodarczej, oraz na bieżącą konsumpcję. Gdyby trzy lub cztery 

lata temu przedstawić przeciętnemu Amerykaninowi wizję krachu gospodarczego, w efekcie 

którego utraciłoby pracę kilka milionów ludzi, a licytacji poddano by jego domu w związku 

zaległymi płatnościami rat kredytu, zostalibyśmy skrytykowani za brak wiary w fundamenty 
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liberalnej gospodarki wolnorynkowej. Dzisiaj, największe korporacje w USA uciekają się do 

pomocy państwa, które musi dokonywać interwencji na rynkach finansowych aby ratować 

potężne koncerny kierowane przez „wolne” jednostki. Pamiętajmy przy tym, że 

interwencjonizm państwowy jest krytykowany przez kapitalistów jako niewłaściwy                      

i ograniczający rozwój tychże jednostek. Wobec tego mamy dzisiaj do czynienia także                  

z kryzysem światopoglądowym. Bo przecież mimo mocno ugruntowanych postaw 

kapitalistycznych w USA, obywatele tego kraju nie protestują przeciwko ingerencji państwa 

w ich sprawy związane z wolnością gospodarczą, co jest sprzeczne z liberalnym modelem 

gospodarki. Podobna sytuacja ma miejsce w innych wysoko rozwiniętych przemysłowo i 

ekonomicznie krajach. Zmiana społecznej oceny priorytetów gospodarczych determinowana 

jest obawą ludzi o swój byt. Rozwińmy tę tezę. 

W wymiarze społeczno-gospodarczym reakcje rządów na kryzys gospodarczy mogą 

pójść zasadniczo w dwóch kierunkach. Pierwszy model, zakłada ograniczoną reakcję na 

recesję. Taka polityka jest zgodna z koncepcją samoregulacji gospodarki opartej na zasadzie 

wolnej konkurencji. W skrócie – kto jest silny ten przetrwa. Drugie rozwiązanie, to 

zwiększenie interwencjonizmu państwa w gospodarkę i wprowadzenie centralnych regulacji. 

W efekcie, taki model działania rządu zbliża system gospodarczy do modelu państwa 

socjalnego. Przyjęcie tej drugiej koncepcji reakcji rządu na kryzys będzie zazwyczaj wynikało 

z oczekiwań społecznych i silnego głosu opinii publicznej wyrażanego poprzez petycje i 

protesty kierowane do polityków. Rządy pod presją elektoratu będą podejmowały decyzje 

często niewłaściwe z punktu widzenia polityki ekonomicznej, ale skuteczne ze względu na 

eliminowanie zagrożenia niepokojów społecznych w skali kraju i utrzymanie legitymizacji do 

dalszego sprawowania władzy.  

Ta druga metoda działania rządów stała się powodem do ponownego przywoływania 

koncepcji Karola Marksa i Friedricha Engelsa, którzy podkreślali  w koncepcji materializmu 

dialektycznego, że kapitalizm jest w istocie jednym z etapów rozwoju państwa. Ich zdaniem, 

ostateczną i idealną formą organizacji państwa jest bezklasowe społeczeństwo, które w 

drodze rewolucji światopoglądowej (przede wszystkim po wyeliminowaniu kapitalistów) 

osiągnie dobrobyt w ramach socjalizmu. Przywoływanie tych poglądów i odnoszenie ich do 

współczesnych wydarzeń politycznych nie wydaje się być uzasadnione. Opierając się na 

doświadczeniach historycznych można stwierdzić, że dotychczas marksowska wizja 

społeczeństwa bezklasowego zawsze okazywała się utopijną koncepcją organizacji ładu 

społecznego. A tam gdzie ten „ład”, po istotnej deformacji zasad socjalizmu, został 

wdrożony, powstały ustroje totalitarne oparte na przemocy i terrorze ze strony władzy. 
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Idee Marksa możemy współcześnie traktować jako teorię i przedmiot badań dla 

historyków, politologów znawców doktryn politycznych i prawnych. Jednakże debata o tym, 

jaką rolę powinna odgrywać władza państwowa w życiu społecznym i do jakiego stopnia 

powinna regulować interakcje między jednostkami, nadal jest i będzie obecna w nauce. 

Każdy kryzys o doniosłości społecznej, tj. wzbudzający obawy obywateli, pokazuje, że nadal 

poszukujemy idealnej definicji roli państwa w sprawowaniu władzy nad obywatelami. Na 

użytek tej dyskusji niektóre środowiska przywołują argumenty wynikające z koncepcji Karola 

Marksa i konfrontują je z postulatami liberalizmu.  

Rywalizacja socjalizmu z leseferyzmem, w dobie porażek tego drugiego, jest okazją do 

reaktywacji w życiu społecznym idei lewicowych. Na bazie obaw społecznych o jakość bytu 

koncepcje państwa socjalnego stają się niezwykle atrakcyjne, ponieważ zakładają, że to rząd a 

nie obywatele będzie zajmował się rozwiązywaniem problemów społecznych, nawet wtedy 

gdy to społeczeństwo samo dla siebie stworzyło zagrożenie. Pogłębiający się kryzys i brak 

wizji jutra sprawia, że na scenie politycznej pojawiają się dotychczas zapomniane organizacje 

reprezentujące idee lewicowe, a w skrajnych przypadkach propagujące komunizm jako jedyne 

dobre zabezpieczenie interesów wszystkich jednostek. 

 

 

Strach jako efekt kryzysu 

 

Kryzys gospodarczy to kolejne, w ostatnich kilku latach, wydarzenie w USA (po 

zamachu na WTC 11.09.2001), kiedy w wyniku nagłej i nieprzewidywalnej zmiany sytuacji 

powstały poważne obawy społeczne. W wyniku złej sytuacji gospodarczej opinia publiczna w 

USA wyraziła przyzwolenie, a wręcz zażądała podjęcia przez władzę zdecydowanych kroków 

zaradczych. Przy tej okazji rząd otrzymał od obywateli duży mandat zaufania do działania w 

ich imieniu przy pomocy środków, które w stabilnej rzeczywistości nie byłyby akceptowane.  

W USA wolności obywatelskie są największą wartością, w obronie której w sposób 

szczególny staje władza, system prawny i sami obywatele. Wobec tak mocno zakorzenionych 

postaw i każdorazowego sprzeciwu obywateli amerykańskich wobec prób ograniczania przez 

władzę ich wolności osobistych, uchwalenie przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy 

znanej jako Patriot Act1 w czasach stabilnej sytuacji społecznej i politycznej byłoby 

niemożliwe. Tymczasem obawy, które wzbudziły zamachy terrorystyczne z 11.09.2001 r., 

                                                 
1 Z ang.: Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act of 2001 
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pozwoliły władzom USA uzyskać od społeczeństwa legitymizację do wprowadzenie regulacji 

prawnych pozwalających na aresztowanie obywateli nieamerykańskich bez decyzji sądu w 

przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Ponadto rząd, na mocy tej ustawy, nie 

był zobowiązany do zgłaszania takiego aresztu lub jego usprawiedliwiania. Doniosłość tego 

wydarzenia jest znacząca, ponieważ USA to kraj zróżnicowany etnicznie i niejednolity 

kulturowo, w którym mniejszości narodowe odgrywają istotną rolę w życiu politycznym 

kraju. 

Na powyższym przykładzie widać, że społeczeństwo w sytuacjach niepewności i braku 

zabezpieczenia własnych interesów częściej akceptuje kontrowersyjne decyzje i działania 

władzy. Wobec zagrożenia obywatele są bardziej skłonni do wyrażenia zgody na ograniczanie 

ich praw jednostkowych, wynikających ze współczesnych kanonów demokracji, oraz 

swobody gospodarczej w imię gwarancji bezpieczeństwa ogólnego. To niezwykle 

niebezpieczna sytuacja dla demokracji, której niektóre instytucje mogą w czasie kryzysu być 

„zawieszone” na czas walki z jego negatywnymi skutkami. Historia pokazuje, że te 

nadzwyczajne środki, a raczej narzędzia, otrzymane przez władzę od społeczeństwa mogą być 

wykorzystywane w złej wierze zwłaszcza wtedy, gdy władza będzie tworzyć wizję zagrożenia 

dla uzasadnienia dalszego ich stosowania. Każda władza w jakimś stopniu kieruje się 

własnym interesem. W tym miejscu, bardziej ku refleksji niż przestrodze, warto jest 

przywołać słowa Johna Actona – zmarłego na początku XX wieku brytyjskiego historyka, 

filozofa politycznego i teoretyka wolności, który stwierdził, że „władza demoralizuje, a 

władza absolutna demoralizuje absolutnie”. 

Ważne jest, by w czasach kryzysu opinia publiczna wnikliwie śledziła poczynania 

władzy i oceniała rzetelnie te argumenty rządu, które wskazują na konieczność zmiany 

porządku prawnego jako niezbędnego zabiegu przy walce z kryzysem. W takich wypadkach 

szczególnie niebezpieczne są inicjatywy zmierzające do ograniczania swobód obywatelskich, 

oraz naruszające własność prywatną. W zasadzie wszystkie, znane z historii powszechnej 

rewolucje społeczne obejmowały, bezpośrednio lub pośrednio, zmianę stosunków własności i 

reorientację poglądów na temat stosunków i relacji obywateli z rządem. Niektóre z tych 

rewolucji były tragiczne w skutkach i doprowadziły do powstania reżimów totalitarnych. 

Dzisiaj ryzyko rewolucji w rozwiniętych państwach jest bliskie zeru ze względu na 

uwarunkowania międzynarodowe. Jednakże w krajach izolowanych politycznie i słabo 

rozwiniętych  gospodarczo prawdopodobieństwo przewrotu i powstania ustroju autorytarnego 

jest znacznie większe. Społeczeństwa zacofane pod względem ekonomicznym i edukacyjnym 

są niedoinformowane, a przez to o wiele bardziej podatne na manipulację ze strony 
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rządzących, którzy w sposób korzystny dla siebie mogą sterować nastrojami społecznymi. Z 

tego punktu widzenia, w czasach niepewności i radykalnych zmian bezcenna jest obecność 

wolnych mediów, które w sposób rzetelny powinny informować obywateli o działaniach 

władzy. 

 

 

Kryzys a polityka i zdobywanie władzy 

 

Czasy niepewności społecznej to zazwyczaj moment przebudowy sceny politycznej i 

zmiany układu władzy, oraz okazja dla polityków, którzy dla zdobycia poparcia społecznego 

głoszą poglądy populistyczne. Brak jasnej wizji wyjścia z kryzysu prezentowanej przez 

sprawujących władzę, oraz pogorszenie się nastrojów społecznych to ważny argument dla 

opozycji i szansa na zmianę układu rządzącego.  

Dokonując ogólnej analizy sytuacji politycznej w Polsce można zauważyć dwa 

rywalizujące ze sobą obozy – partie rządzącą współpracującą z koalicjantem, oraz największą 

partię opozycyjną, które wzajemnie krytykują swoje pomysły dotyczące wprowadzenia 

mechanizmów obronnych przed grążącą krajowi recesją gospodarczą. Odpowiedź na pytanie, 

czy ta debata publiczna, która powinna służyć budowie poparcie społecznego dla 

poszczególnych opcji politycznych, jest na odpowiednim poziomie merytorycznym, 

pozostawiam Czytelnikowi. Natomiast w tym miejscu należy szczególnie podkreślić, że w 

toku ścierania się tych ugrupowań politycznych częściej będziemy mieli do czynienia z 

argumentami emocjonalnymi, bazującymi na społecznej potrzebie bezpieczeństwa niż 

ekonomicznymi, które w przekazie medialnym nie mogą być dostatecznie szczegółowo 

wyjaśnione. Problem kryzysu gospodarczego jest skomplikowany pod względem 

ekonomicznym i trudnym do wyjaśnienia nawet przez specjalistów z tej dziedziny. Tym 

bardziej nie należy spodziewać się, że przeciętny obywatel, podczas oglądania 5 min 

wywiadu telewizyjnego z Prezesem Rady Ministrów dowie się czy i kiedy, oraz jakimi 

metodami kryzys zostanie zażegnany. Politycy mają świadomość ograniczeń skuteczności 

przekazów medialnych, jakie wynikają ze specyfiki funkcjonowania massmediów (głównie 

telewizji). Dlatego starają się skupić na tych argumentach, które szybko dotrą do przeciętnego 

odbiorcy i poprzez wzbudzone emocje, w sposób trwały zakorzenią się w jego świadomości.  

Dyskusja na temat sposób ograniczania skutków kryzysu w Polsce będzie w 

najbliższych dwóch latach stałym elementem debaty przy okazji kampanii wyborczej do 

Parlamentu Europejskiego, oraz wyborów samorządowych. Bez wątpienia sytuacja 
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ekonomiczna Polski będzie też stałym punktem dyskusji pomiędzy kandydatami na urząd 

Prezydenta RP a w dalszej kolejności podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP. W USA 

kryzys gospodarczy miał istotny wpływ na zmianę władzy przy okazji ostatnich wyborów 

prezydenckich w listopadzie 2008 r.  

Rozwiązywanie problemów gospodarczych USA było jednym z głównych tematów 

debat politycznych kandydata Partii Demokratycznej Barack’a Obamy z jego rywalem 

John’em McCain’em rekomendowanym na urząd Prezydenta USA przez Partię 

Republikańską. Obserwatorzy kampanii wyborczej i ostrych polemik obu kandydatów mogą 

wskazywać różne czynniki, które zadecydowały o zwycięstwie wyborczym Obamy. Nie 

można jednak wykluczyć dużego wpływu na ten wyniki dotychczasowej koncepcji polityki 

gospodarczej i międzynarodowej realizowanej przez poprzedniego Prezydenta USA Georg’a 

W. Bush’a. Obama osiągnął duże poparcie społeczne umiejętnie krytykując, niewłaściwe z 

jego punktu widzenia, decyzje gabinetu jego poprzednika. Obawa wyborców przed 

kontynuacją polityki Bush’a przez Senatora McCain’a niejasnej w kwestiach gospodarczych i 

intensywnej w obszarze zaangażowania militarnego poza granicami USA, przeważyła 

prawdopodobnie o zwycięstwie Obam’y. Za kilka lat będziemy mogli odpowiedzieć na 

pytanie czy decyzje gabinetu Obam’y dotyczące aktywniejszego zaangażowania się państwa 

w kwestie gospodarki i częściowej nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw przyniosły 

oczekiwany skutek. Jednakże na pewno nie będziemy mogli stwierdzić z całą pewnością co 

by się stało, gdyby takie działania nie zostały podjęte. 

 

 

Kryzys wizji jednego, wspólnego świata 

 

Kryzys gospodarczy, a konkretnie jego źródła, stały się znakomitym argumentem dla 

przeciwników globalizacji i łączenia krajowych gospodarek w jeden wielki rynek światowy. 

Wskazują oni, z resztą całkowicie słusznie, że nieodpowiedzialna polityka gospodarcza 

jednego państwa może spowodować katastrofalne skutki dla innych, często stabilnych pod 

względem ekonomicznym, państw. Antyglobaliści podnoszą więc, że wspólny, światowy 

system gospodarczy polegający na swobodnym przepływie kapitału może doświadczyć 

poważnej zapaści, jeżeli ktoś nieumiejętnie bądź w złej wierze wykorzysta jego mechanizmy.  

W mniejszym stopniu krytyką obejmowane są zasady swobodnego przepływu siły 

roboczej. Możemy natomiast obserwować protesty mieszkańców krajów UE, którzy w 

obawie o stanowiska pracy przeciwstawiają się otwarciu rynków pracy na obywateli innych 
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krajów członkowskich. W ostatnim czasie zauważamy, że postawa Brytyjczyków czy 

Irlandczyków wobec pracowników z Polski polega na wywieraniu na rządy presji w celu 

ograniczenia możliwości zatrudniania obcokrajowców. Z jednej strony mamy więc wizję 

jednej UE z równymi prawami wszystkich jej obywateli, z drugiej niezadowolenie społeczne, 

które przekłada się na głosy wyborcze, a w efekcie na decyzję władzy uzależnionej od  opinii 

publicznej. Sprzeciw społeczny wobec obcokrajowców przybiera na sile wtedy, gdy następują 

masowe zwolnienia z pracy powodujące tzw. bezrobocie sektorowe, czyli zagrożenie utraty 

środków do życia przez setki, tysiące, a czasem setki tysięcy rodzin. Wówczas w 

społeczeństwie narasta niechęć, złość, a czasem nawet agresja rodząca postawy 

nacjonalistyczne nawołujące do eliminowania z życia społecznego obcokrajowców, 

postrzeganych jako źródło kryzysu. Z całą pewnością rozwiązanie problemu kooperacji 

zróżnicowanych etnicznie grup społecznych jest wyzwaniem dla przywódców UE. To zadanie 

wydaje się być trudniejsze do rozwiązania niż walka z kryzysem gospodarczym samym w 

sobie.  

Pozostając przy tematyce UE nie sposób pominąć problemu stosowania zasady 

wspólnotowej dotyczącej solidarności państw członkowskich. Każdemu znane jest 

przysłowie, że „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. Sytuacja kryzysu na rynku 

gospodarczym z całą pewnością jest okazją do sprawdzenia zawartych wcześniej „przyjaźni”, 

w tym tej wynikającej z przystąpienia Polski do UE.  

Dla przypomnienia zasada solidarności przyjęta w UE to nakaz dla państw 

członkowskich do podejmowania działań służących lepszemu i pełniejszemu wykonywaniu 

celów określonych w prawie wspólnotowym. Zasada ta wymaga od państw członkowskich 

podejmowania wszystkich niezbędnych działań w celu zagwarantowania stosowania i 

skuteczności prawa wspólnotowego, jeśli to konieczne nawet w drodze środków karnych. W 

myśl zasady solidarności, u której podstaw leżą lojalność i wierność, państwa członkowskie 

nie mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne dla 

usprawiedliwiania niewykonywania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofywania 

się z przestrzegania dobrowolnie przyjętych zobowiązań. Solidarność między państwami UE 

ma też wymiar etyczny odnoszący się do rezygnacji z partykularnych interesów na rzecz 

dobra ogólnego. Właśnie konieczność rezygnacji z realizacji lub ochrony własnych interesów 

stała się w dobie kryzysu niewygodnym obowiązkiem państw członkowskich UE. Państwa 

członkowskie UE posiadające rozwinięty system gospodarczy są zmuszone do angażowania 

się w łagodzenie skutków kryzysu w państwach słabiej rozwiniętych ekonomicznie, co 

powoduje niechęć u tych pierwszych. Forma i skala pomocy dla państw zagrożonych 
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bankructwem stała się częścią nie tylko dyskusji międzyrządowych, ale także debaty 

publicznej, w której do głosu doszli tzw. eurosceptycy. Wskazują oni na niewydolność 

organizacyjną UE, oraz przedkładania przez państwa członkowskie własnych interesów nad 

interesy innych. Wskazują oni, że mechanizmy współpracy międzynarodowej działają zawsze 

wtedy, o ile nie dochodzi do konieczności podejmowania decyzji obciążających budżety 

poszczególnych państw na rzecz innych. 

Podsumowując tę część rozważań można stwierdzić, że w dobie kryzysu rządy 

poszczególnych państw, w trosce o poparcie społeczne i dalszą legitymizację do rządzenia, 

starają się przede wszystkim chronić interesy swoich obywateli i ograniczać na tyle na ile to 

możliwe swoją aktywność międzynarodową wymagającą angażowania środków finansowych. 

Taka postawa niektórych krajów UE dostarcza solidnych argumentów dla ugrupowań 

przeciwstawiających się integracji europejskiej, oraz populistów wskazujących, że całe zło, z 

którego powstał kryzys, znajduje się za granicami ich kraju.  

 

 

Zbawienny kryzys 

 

Na zakończenie rozważań o obecnym kryzysie gospodarczym, których celem było 

pokazanie tych zjawisk społecznych, które są widoczne nawet dla przeciętnego odbiorcy, 

należy stwierdzić, że kryzys przyniósł jedną pozytywną zmianę. Otóż, zarówno decydenci 

polityczni, jak i obywatele poszczególnych państw, zostali zmuszenie do refleksji na temat 

kilku, ważnych z punktu rozwoju społeczeństw i przyszłości świata, spraw. 

Wszyscy musimy zadać sobie kilka pytań począwszy od tego podstawowego, 

dotyczącego sensowności dalszego potęgowania konsumpcjonizmu. Czy jest droga odwrotu 

od myślenia o popycie jako jedynym napędzie postępu cywilizacyjnego? W dalszej kolejności 

warto się zastanowić, jaki model gospodarczy jest tym najlepszym z punktu widzenia 

zabezpieczenia interesów obywateli. Wiemy z historii, że skrajne modele organizacji ustroju 

polityczno-gospodarczego nie sprawdzają się w dobie wydarzeń nieprzewidywalnych i 

nagłych. Jednakże kryzys gospodarczy nie jest czymś jednorazowym, a raczej cyklicznym i 

przewidywalnym co do głównych zagrożeń społecznych. Czyli w jakimś stopniu można się 

do niego przygotować. To przygotowanie powinno polegać na stworzeniu mechanizmów 

ekonomiczno-prawnych, które pozwolą rządom wprowadzać działania naprawcze, 

skoordynowane i przemyślane, a jednocześnie zabezpieczyć interes społeczny i ograniczyć 
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niebezpieczne tendencje władzy do ograniczania wolności obywateli w imię walki z 

kryzysem. 

W ocenie autora najtrudniejsze pytanie dotyczy kierunków rozwoju współpracy 

międzynarodowej rządów i kooperacji społeczeństw, która są entuzjastyczne w czasach 

wysokiego zadowolenia konsumentów, a egoistyczne lub wręcz przejawiająca tendencje 

nacjonalistyczne w sytuacji zagrożenia. O ile to pytanie postawić pod dyskurs jest bardzo 

łatwo, o tyle znalezienie na nie odpowiedzi jest trudne, a być może nawet niemożliwe. 

Socjologia może dawać tu pewne wskazówki ułatwiające odnalezienie właściwej drogi, ale 

trzeba pamiętać, że reakcje społeczne zawsze w jakimś stopniu są nieprzewidywalne i 

spontaniczne. Sprawia to, że kształt przyszłej wspólnej Europy, czy myśląc globalnie – 

jednego świata, jest raczej zagadką. 

 


