
Miêdzy polityk¹ a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie

ekonomistów i politologów, pod red. Tomasza Grzegorza Grossa,

Uczelnia £azarskiego, Warszawa 2013, ss. 242.

Kryzys gospodarczy ostatnich lat wstrz¹sn¹³ gospodarkami wielu pañstw œwiata. Nie omin¹³

tak¿e cz³onków Unii Europejskiej. Znacznie spad³y najwa¿niejsze wskaŸniki, przede wszystkim

produkcja, tempo wzrostu PKB oraz poziom zatrudnienia. Kryzys nale¿y rozpatrywaæ zarówno

w zakresie gospodarki, jak i w ramach uk³adu politycznego. Pojawi³y siê zaburzenia w zarz¹dza-

niu kryzysem oraz zwalczaniu problemów pojawiaj¹cych siê w instytucjach.

Tematyce kryzysu poœwiêcona jest publikacja Miêdzy polityk¹ a rynkiem. Kryzys Unii Europej-
skiej w analizie ekonomistów i politologów wydana przez Uczelniê £azarskiego. Autorzy pracy zbio-

rowej wyszli naprzeciw rysuj¹cej siê potrzebie g³êbszego przeanalizowania zwi¹zków zachodz¹cych

pomiêdzy zjawiskami gospodarczymi i politycznymi podczas trwania kryzysu. Publikacja, przygoto-

wana pod redakcj¹ Tomasza Grzegorza Grossa, stanowi kompleksowe przedstawienie tych relacji.

Praca zawiera osiem artyku³ów dotycz¹cych istotnych kwestii zjawiska kryzysu, pogrupo-

wanych w dwie czêœci tematyczne. W pierwszej znajduj¹ siê dwa artyku³y, w drugiej szeœæ. Pu-

blikacjê poprzedza obszerne wprowadzenie Tomasza Grzegorza Grosse. Odpowiada w nim na

pytanie czym jest kryzys. Porusza takie kwestie jak problem wzrostu, problem strukturalny, pro-

blemy sterownoœci i zarz¹dzania oraz problem legitymizacji. Nastêpnie przybli¿a p³aszczyzny

kryzysu w Europie (ekonomiczn¹ oraz polityczn¹) zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na ich przy-

czyny. Omówione zosta³y równie¿ kwestie zwi¹zane z uk³adem geopolitycznym w kontekœcie

stabilnoœci re¿imu monetarnego, jego legitymizacji oraz kryzysu centrum politycznego. Ostat-

nia czêœæ wprowadzenia stanowi analizê kryzysu w strefie euro jako czasu na dostosowanie eko-

nomiczne, strukturalne i legitymizacyjne. Podsumowuj¹c Gross stwierdza, ¿e czas kryzysu

wp³yn¹³ na wzmocnienie znaczenia instytucji miêdzyrz¹dowych, a os³abienia modelu wspól-

notowego. WyraŸniejsza sta³a siê hierarchizacja w³adzy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi,

która uwidacznia siê w instytucjach wspólnotowych. Zauwa¿alne s¹ sk³onnoœci do fragmentary-

zacji Unii Europejskiej zarówno pod wzglêdem politycznym, jak i gospodarczym.

Pierwsz¹ czêœæ zatytu³owan¹ Analiza ekonomiczna rozpoczyna artyku³ Jana Fa³kowskiego

Problem finansów publicznych w krajach UE z punktu widzenia nie tak odleg³ej historii oraz kilku
teorii nowej ekonomii politycznej. Omówiony w nim problem stanowi jedno z najistotniejszych

wyzwañ, przed którymi stanê³y pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej. W artykule zbadano

problem kryzysu, patrz¹c na niego z perspektywy ostatnich dziesiêcioleci. Podjêto próbê wyt³uma-

czenia czynników stanowi¹cych pod³o¿e trudnoœci zwi¹zanych z zad³u¿eniem sektora finansów

publicznych. Zaprezentowane zosta³y tak¿e teorie umo¿liwiaj¹ce badanie d³ugu publicznego po-

przez uwzglêdnienie instytucji politycznych oraz wzajemne oddzia³ywanie pomiêdzy instytucja-

mi gospodarczymi i politycznymi. Autor dowodzi, ¿e problemy z zad³u¿eniem sektora finansów

publicznych nie s¹ jedynie skutkiem kryzysu ostatnich lat, a s¹ efektem wieloletniej tendencji.

Kolejnym jest artyku³ £ukasza Hardta Kryzys zarz¹dzania gospodarczego w strefie euro
– brak optymalnego obszaru politycznego i kryzys koncepcji dobrego zarz¹dzania? Przybli¿ona

zostaje w nim panuj¹ca pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi nierównowaga gospodarcza oraz

trudnoœci w zarz¹dzaniu.

W czêœci drugiej pracy zbiorowej (Analiza politologiczna), obszerniejszej, znalaz³y siê artyku³y

przybli¿aj¹ce kwestie zwi¹zane z oddzia³ywaniem kryzysu na ramy finansowe Unii, wymiarem

wschodnim Europejskiej Polityki S¹siedztwa oraz zachodz¹cymi zmianami systemu politycznego.

Niezwykle istotny jest tak¿e wp³yw kryzysu na aktywnoœæ Unii Europejskiej na arenie

miêdzynarodowej, czemu poœwiêcony zosta³ artyku³ przygotowany przez Paw³a Olszewskiego

i Adriana Chojana (Wp³yw kryzysu gospodarczego na aktywnoœæ miêdzynarodow¹ Unii Euro-
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pejskiej). Autorzy przyjrzeli siê w nim wewnêtrznej i zewnêtrznej sytuacji UE z perspektywy

skutków kryzysu gospodarczego.

Na uwagê zas³uguje równie¿ tekst zatytu³owany Re-konfiguracja czy re-konstrukcja? Kryzy-
sowe zmiany sensu systemu politycznego Unii Europejskiej. Krzysztof Szczerski zwraca w nim

uwagê, ¿e system polityczny Unii Europejskiej posiada zdolnoœci adaptacyjne do zmiennych

warunków. W tym kontekœcie Autor spogl¹da na dzia³ania UE podejmowane na rzecz przezwy-

ciê¿enia kryzysu oceniaj¹c, ¿e przekszta³caj¹ one niekorzystnie system polityczny. Doprowa-

dzi³o to do zmiany zasady, zgodnie z któr¹ pañstwa-cz³onkowie UE po³¹czone s¹ wspólnymi:

bud¿etem, prawami, instytucjami oraz rynkiem. Z³y kierunek nastêpuj¹cych zmian zwi¹zany

jest z zastosowaniem nadzwyczajnych œrodków przeciwdzia³aj¹cych kryzysowi. Rekonstrukcja

widoczna jest zw³aszcza na p³aszczyŸnie instytucjonalnej. Model instytucjonalny funkcjonuj¹cy

na podstawie Traktatu z Lizbony zosta³ zachwiany przez uk³ady instytucjonalne, na przyk³ad

Grupê Czterech skupiaj¹c¹ Szefów Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Europejskiego

Banku Centralnego oraz EuroGrupy. Ponadto opisuje trzy grupy procesów, których jesteœmy

œwiadkami w Unii Europejskiej. Po pierwsze, innego znaczenia nabra³o okreœlenie „prêdkoœæ in-

tegracji” przesuwaj¹c siê z wymiaru linearnego na przestrzenny, przy czym prêdkoœæ t¹ nale¿y tu

rozumieæ jako zajmowanie miejsca w hierarchii. Po drugie, proces rekonstrukcji systemu euro-

pejskiego. Po trzecie, narodziny paneuropejskiej koncepcji demokracji okreœlanej jako „plaster

legitymizacyjny”. Ka¿dy z wymienionych procesów niszczy podstawy, na których opiera siê

Unia Europejska. Autor przek³ada to tak¿e na sytuacjê Polski.

Ostatnim artyku³em w pracy jest tekst Wojciecha Gizickiego pod tytu³em Wp³yw kryzysu na
region Europy Œrodkowej i wspó³pracê wyszehradzk¹. Przyjrzano siê w nim wp³ywowi kryzysu

na wspó³pracê podejmowan¹ w z pañstwami wyszehradzkimi. Autor zwróci³ uwagê zarówno na

negatywne oddzia³ywanie kryzysu, jak i na dzia³ania podejmowane w celu pokonania jego skut-

ków. Przeanalizowa³ stosunek pañstw V-4 do kryzysu (Polski i S³owacji oraz Czech i Wêgier).

Pozycjê zamykaj¹ Podsumowanie Tomasza Grzegorza Grosse (Cztery obszary analizy kry-
zysu w ekonomii politycznej) oraz Pos³owie Jadwigi Staniszkis (Strategie w obliczu kryzysu (pro-
pozycje do dalszych badañ)).

Publikacja w klarowny sposób prezentuje oddzia³ywanie kryzysu na wybrane elementy poli-

tyki unijnej. Napisana jest przejrzyœcie i nie sprawia czytelnikowi wiêkszych trudnoœci w jej zro-

zumieniu. Niew¹tpliwym atutem ksi¹¿ki jest to, ¿e Autorzy przy omawianiu poszczególnych

kwestii odnosz¹ je do przyk³adów pañstw europejskich. W publikacji ograniczono siê do naj-

istotniejszych, zdaniem Autorów, zagadnieñ zwi¹zanych z badan¹ kwesti¹.

Zjawisku kryzysu poœwiêcono wiele miejsca w dostêpnej literaturze. Recenzowana pozycja

skupia siê na ujêciu tego zagadnienia w wymiarze ekonomiczno-politologicznym. Nale¿y zatem

stwierdziæ, ¿e ksi¹¿ka ta jest wa¿na z punktu widzenia aktualnoœci badanego zagadnienia. Ponad

dwustustronicowa publikacja wnosi wiele do podejmowanej problematyki, uzupe³niaj¹c znako-

micie istniej¹c¹ literaturê.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e publikacja ta jest wa¿na z punktu widzenia aktualnoœci badanego za-

gadnienia. Przygotowana pozycja dotyczy niezwykle aktualnej problematyki. Stanowi ciekawe

ujêcie skutków kryzysu w obrêbie strefy euro i jego wp³ywu na funkcjonowanie Unii Europej-

skiej pod ró¿nymi wzglêdami. Kryzys analizowano w niej z punktu widzenia politologicznego

i ekonomicznego, opieraj¹c siê na badaniu czterech nastêpuj¹cych elementów: szans na rozwój

systemu wspólnej waluty, sprawnoœci w zarz¹dzaniu, cechy strukturalne systemu oraz jego legi-

tymizacjê polityczn¹. Na koñcu ksi¹¿ki znajduje siê obszerna bibliografia. Przy powstawaniu

pracy wykorzystano bogat¹ literaturê polsk¹ oraz zagraniczn¹. Oparto siê o liczne dokumenty,

opracowania, artyku³y prasowe i materia³y dostêpne na stronach internetowych.

ANNA WESO£OWSKA

Poznañ
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