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Gospodarka światowa zmienia się szybko na naszych oczach. Nasuwa 
się pytanie czy podręczniki i skrypty nadążają za tymi przemianami, czy 
są modyfikowane w krajach Unii Europejskiej? Na początek chciałbym 
podzielić się uwagami dotyczącymi jednego z najnowszych podręczników 
historii gospodarczej autorstwa Bertranda Blanchetona, profesora nauk 
ekonomicznych na Uniwersytecie Montesquieu – Bordeaux 4.

Przyjrzyjmy się najpierw stronie metodycznej podręcznika. Autor wybrał 
40 tematów ze współczesnej historii gospodarczej (od angielskiej rewolucji 
przemysłowej do integracji europejskiej). Opracował je bardzo syntetycznie; 
każdy temat liczy od dwu do czterech stron. W punkcie pierwszym przedsta-
wił istotę zagadnienia, w drugim – omówił zasadnicze problemy, a w trzecim 
zamieścił podstawowe daty. Końcowa część opracowania zawiera 100 not 
(pojęcia, terminy, podstawy prawne). Książkę uzupełnia selektywna bi-
bliografia i rzeczowy indeks. Całość pracy liczy 150 stron. W tekście, a nie 
w przypisach, Autor powołuje się często na opracowania znanych badaczy. 
Dane statystyczne są starannie wyselekcjonowane, a wykresy czytelne.

Odnosi się wrażenie, iż B. Blancheton uczynił wszystko, aby maksy-
malnie ułatwić zadanie studentom. Można się z tym zgodzić, jednakże 
trzeba pamiętać o głównym celu kształcenia, tj. pobudzaniu do myślenia 
i samodzielnym wyciąganiu wniosków. Przejrzysty układ podręcznika 
i klarowna treść umożliwia uchwycenie mechanizmów i logiki wydarzeń 
gospodarczo-społecznych oraz prześledzenie procesów ekonomicznych 
w długim okresie czasu.

Zasadniczym mankamentem opracowania jest, w moim przekonaniu, 
brak kilku podstawowych tematów. Pominięta została gospodarka światowa 
w okresie I i II wojny światowej, problemy gospodarczo-społeczne krajów 
socjalistycznych, transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Trzeci Świat i państwa uprzemysłowione. Problematyka książki koncentruje 
się wokół trzech państw: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczo-
nych. Na temat gospodarki ZSRR dowiadujemy się niewiele; omawianie 
jej kończy się na leninowskiej Nowej Ekonomicznej Polityce. Rosji Autor 
w ogóle nie dostrzega.
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Zawartość merytoryczna poszczególnych tematów nie budzi większych 
zastrzeżeń. Chciałbym odnieść się tylko do trzech zagadnień: reparacji 
niemieckich po I wojnie światowej, nowego ładu i globalizacji gospodarki 
światowej.

B. Blancheton poświęcił dużo miejsca odszkodowaniom, jakie Niemcy 
miały zapłacić państwom Ententy po I wojnie światowej. Pomija jednak 
plan younga, który miał kluczowe znaczenie dla ostatecznego losu repara-
cji. Plan ten został opracowany przez Komitet Ekspertów, obradujący pod 
przewodnictwem Owena yunga, prezesa General Electric. Na mocy tego 
porozumienia, podpisanego 7 czerwca 1929 r., kwota reparacji została ob-
niżona, a płatność rozłożona na 59 rocznych rat. Plan przewidywał także, że 
w razie niekorzystnej koniunktury Niemcy będą mogły częściowo zawieszać 
spłaty. Postanowienie to miało brzemienne skutki. W lipcu 1931 r. realiza-
cja spłaty rat odszkodowań wojennych została zawieszona ze względu na 
pogłębiający się kryzys ekonomiczny. Ogółem Niemcy zapłaciły z tytułu 
reparacji wojennych około 21 mld mk w złocie, tj. 16% pierwotnie prze-
widywanej kwoty.

W Stanach Zjednoczonych, za sprawą prezydenta Franklina D. Roose-
velta, opracowano wielki program reform gospodarczych (1932 r.), który 
miał na celu przezwyciężenie skutków Wielkiej Depresji. Była to polityka 
określana mianem nowego ładu (new deal). B. Blancheton pisze, iż ogólny 
bilans realizacji programu był pozytywny. Jednocześnie twierdzi, że pobu-
dzenie aktywności przez budżet nie udaje się aż do 1939 r., kiedy na wzrost 
inwestycji silnie oddziaływają wydatki na zbrojenia.

Nie ulega wątpliwości, że trwałym osiągnięciem new dealu była poprawa 
położenia klasy robotniczej. Wprowadzone zostały minimalne płace, zaczęło 
się upowszechniać ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i ubezpieczenia 
emerytalne. Skrócono tygodniowy czas pracy. Pozostaje jednak sprawą 
otwartą, w jakiej mierze przyczyniła się do tego polityka interwencji pań-
stwa w ramach tego programu, a w jakiej był to rezultat ogólnej poprawy 
koniunktury w związku z kolejną fazą cyklu ekonomicznego.

Maurice Niveau i yves Rozet w cenionej pracy: „historie des faites éc-
onomiques contemporains” (2008) uważają, iż nowy ład nie tylko uzdrowił 
gospodarkę amerykańską w latach trzydziestych, ale wpłynął w zasadniczy 
sposób na ewolucję kapitalizmu w skali światowej. Podkreślają, że było to 
największe przedsięwzięcie na drodze dojścia kapitalizmu do dojrzałości. 
Nigdy inicjatywa publiczna nie pomogła tak wiele inicjatywie prywatnej, 
jak wówczas – konstatują M. Niveau i y. Crozet.
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Zagadnienie poświęcone globalizacji zostało dość mocno uproszczone. 
Autor sprowadza to zjawisko do dwu elementów: działalności transgranicz-
nej w dziedzinach handlu oraz finansów. W procesie globalizacji ważną 
rolę odgrywają też bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rozwój usług, 
zaopatrzenie oraz marketing. Pominięte zostało powstanie nowoczesnych 
rodzajów komunikowania się, a zwłaszcza znaczenie rewolucji informa-
tycznej. Postęp w tym zakresie umożliwił, na niespotykaną dotąd skalę, 
gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji.

Należy zgodzić się z B. Blanchetonem, że podstawą globalizacji są firmy 
transnarodowe. Nie rozwija on jednak tego tematu. Dobrze byłoby wskazać, 
że w czołówce 100 najpotężniejszych z nich największe znaczenie mają firmy 
reprezentujące przemysł elektroniczny i komputerowy oraz motoryzacyjny 
i paliwowy. Wiele spółek ponadnarodowych dysponuje kapitałem większym 
od budżetu, a nawet od PKB niektórych państw.

Dość dużo miejsca poświęca postępującej globalizacji finansowej. Po-
daje jako przykład wzrost operacji finansowych na poziomie światowym. 
Operacje te wzrosły w 2004 r. do 1 880 mld dolarów dziennie (w 1979 r. 
wynosiły one zaledwie 117 mld dolarów). Przejawem globalizacji finanso-
wej jest też proces łączenia się firm w gigantyczne grupy kapitałowe. Na 
tym polu Europa wysunęła się przed Stany Zjednoczone, na co duży wpływ 
miało wprowadzenie wspólnej waluty Unii Europejskiej – euro.

Autor zauważa, że wzmożony ruch kapitałów przyśpiesza wzrost gospo-
darki światowej, ale jest zarazem potężnym czynnikiem jej destabilizacji. 
Utrwala również ubóstwo i ogranicza możliwości rozwoju Południa. Firmy 
transnarodowe bogacą się i wymykają coraz bardziej spod kontroli państwa. 
Intensyfikacja globalizacji wywiera silny przymus zewnętrzny na politykę 
gospodarczą państwa. B. Blancheton uważa tę tendencję za negatywną dla 
społeczności międzynarodowej. Innego zdania jest Leszek Balcerowicz, który 
w opublikowanym w ubiegłym roku opracowaniu: „W kierunku ograniczonego 
państwa” twierdzi, iż „… państwo ograniczone jest modelem optymalnym”.

Główną wartość recenzowanego podręcznika upatruję w zastosowanej 
metodzie prezentacji materiału historycznego. Sądzę, że można brać ją pod 
uwagę podczas pisania polskich podręczników. 


