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Globalizacja kapitalistyczna zasadniczo zmierza do utworzenia rynku wiatowego i zmuszenia pracowników 
najemnych do bezpo redniej konkurencji mi dzy sob . Tendencj  jest ustanowienie powszechnie 
obowi zuj cych norm, które dotycz  jednocze nie p ac i rentowno ci. Konkurencja mi dzy pracownikami 
wywiera  presj  na  równanie  warunków  bytowych  w  dó .  Projekty  inwestycyjne  realizuje  si  tylko  wtedy,  
gdy zwi zana z nimi rentowno  równie  równa do norm obowi zuj cych w skali wiatowej. To równanie 

ac w dó , a stóp zysku w gór , prowadzi do zjawisk polegaj cych na rugowaniu zbyt wysokich p ac i nie 
do  rentownych kapita ów. Do tego podwójnego ruchu wyrównawczego prowadzi cyrkulacja kapita ów: 
kapita y uchodz  na obszary, na których rentowno  jest wysoka, i z obszarów, na których koszty pracy s  
za wysokie. Dzi  te tendencje rozwijaj  si  pot nie, jak o tym np. wiadczy szanta owanie pracowników 
delokalizacjami. Trzeba jednak po  nacisk na kontradyktoryjny charakter tego procesu, pozwalaj cy 
zrozumie , dlaczego nie mo e on doprowadzi  do stabilnej konfiguracji. Boryka si  bowiem z dwojakim 
ograniczeniem. 

Pierwsze wynika z bardzo powa nych ró niczek wydajno ci pracy, które wyst puj  mi dzy strefami 
gospodarki wiatowej. Kszta towanie si  rynku wiatowego mog oby doprowadzi  do wzgl dnego 
ujednolicenia wydajno ci, gdyby te ró nice wyj ciowe nie by y a  tak g bokie. Na takim gruncie globalizacja 
dzia a jako proces wykluczaj cy, który nieustannie selekcjonuje sektory oceniane jako „godne” osadzenia na 
rynku wiatowym. Nigdy jeszcze prawo nierównomiernego i kombinowanego rozwoju nie stosowa o si  z 
tak  moc , jak dzi : wspó czesny kapitalizm polaryzuje wszystkie spo ecze stwa, wydzielaj c z nich cz , 
która mo e wpisa  si  w globalizacj , i cz , która jest z niej wykluczona. Z niewieloma wyj tkami, 
kapitalizm wsz dzie powoduje pog bianie si  nierówno ci, proporcjonalne do stopnia post pów we 
wdra aniu polityki neoliberalnej. Nie chodzi o czynnik autonomiczny, lecz o nieuchronny skutek 
podporz dkowania kryteriom hiperrentowno ci obowi zuj cym na rynku wiatowym. Oto dlaczego projekt 
socjaldemokratyczny, a raczej socjalliberalny, który stara si  pogodzi  wymogi zglobalizowanego 
kapitalizmu z d eniem do „spoisto ci spo ecznej”, jest z udzeniem, którego przestrze  polityczna 
nieustannie si  zaw a. 

Drugie ograniczenie procesu globalizacji polega na lokalizacji rynków zbytu. Najwa niejsze rynki znajduj  si  
tam, gdzie p ace s  najwy sze. Pogo  kapita u za niskimi p acami ma tendencj  do redukowania ogólnego 
rozmiaru rynków zbytu i przenosi na aren wiatow  t  klasyczn  sprzeczno  kapitalizmu, nadaj c jej 
niezwyk y wymiar geograficzny. Przezwyci a si  j  tylko za cen  dwóch dystorsji. W ka dym kraju 
konsumpcja p acowa jest zablokowana i za zast pcze rynki zbytu musz  s  dochody finansowe 
przypadaj ce w skim warstwom spo ecznym. Ze wzgl du na pog bianie si  nierówno ci, które cechuje 
wspó czesny kapitalizm, cierpi on na permanentny deficyt wiarygodno ci. W skali gospodarki wiatowej 
wspó czesny imperializm stara si  wytwarza  w krajach, w których p ace s  niskie, a sprzedawa  gdzie 
indziej. Mapa kapita ów coraz mniej pokrywa si  z map  terytoriów narodowych. 

Mo na poda  dwa wie e przyk ady dzia ania tych tendencji. W Niemczech restrykcyjna polityka 
prowadzona po odwróceniu si  koniunktury na pocz tku pierwszej dekady XXI w. doprowadzi a do stagnacji 
rynku wewn trznego, natomiast eksport odnotowa  spektakularne post py. Z punktu widzenia zatrudnienia 
nie kompensuje on jednak blokady rynku wewn trznego, tote  w ci gu ostatnich lat stopa bezrobocia 
nieustannie ro nie. We Francji ekonomi ci ze wszystkich stron s  zaintrygowani ostatni  koniunktur : 
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wielkie przedsi biorstwa realizuj  rekordowe zyski, lecz niewiele inwestuj . Po wi caj  te zyski na 
dystrybucj  dywidend i inwestuj  przede wszystkim za granic . 

Dzieje kapitalizmu nie s  wi c linearne – obecna faza globalizacji odpowiada nawrotowi do swojego rodzaju 
stanu dziko ci. Nie ma nic zaskakuj cego w tym, e wszystkie najbardziej klasyczne sprzeczno ci kapitalizmu 
ulegaj  reaktywacji i przenosz  si  na skal wiatow . Ten przyczynek jest po wi cony w nie 
wspomnianym nowym nierównowagom.  

 

NIESTABILNA KONFIGURACJA GOSPODARKI WIATOWEJ  

Kapitalizmowi trzeba takiego ukszta towania gospodarki wiatowej, które by oby adekwatne do jego 
sposobu funkcjonowania. Globalizacja stawia ten wymóg w stosunkowo nowych terminach, wi c u yteczne 

dzie przypomnienie typologii zaproponowanej oko o trzydzie ci lat temu przez Ernesta Mandela. 
Wyró ni  on trzy mo liwe konfiguracje: ultraimperializm, superimperializm i dalsz  konkurencj  mi dzy 
mocarstwami imperialistycznymi. 

Pierwsz  hipotez  – ultraimperializm – nale y jednoznacznie odrzuci . Taki scenariusz, przewidywany w 
swoim czasie przez Karola Kautskiego, odpowiada by konfiguracji, w której, mówi c s owami Mandela, 
„wzajemne przenikanie si  kapita ów w skali mi dzynarodowej jest tak dalece posuni te, e dochodzi do 
zupe nego zaniku decyduj cych rozbie no ci interesów gospodarczych mi dzy w cicielami kapita ów 
rozmaitych narodowo ci”. Wida  wyra nie, e jeste my bardzo daleko od czego  takiego i ju  dawno 
rozwia o si  z udzenie zrównowa onego kondominium trzech biegunów Triady (Stanów Zjednoczonych, 
Europy Zachodniej i Japonii). Ogromnemu dementi praktycznemu podlega równie  poj cie „Imperium”, 
wylansowane przez Michaela Hardta i Toni Negriego. Po to, eby si  o tym przekona , wystarczy 
przypomnie  trzon ich tezy, tak oto streszczony przez Negriego: „W obecnej fazie imperialnej nie ma ju  
imperializmu lub, gdy jeszcze wyst puje, jest zjawiskiem przej ciowym – przej ciem do cyrkulacji warto ci i 

adz w skali Imperium. Podobnie, nie ma ju  pa stwa narodowego: wymykaj  mu si  trzy podstawowe 
cechy charakterystyczne suwerenno ci – wojskowa, polityczna, kulturalna – poch aniane lub zast powane 
przez centralne w adze Imperium. Tak oto podporz dkowanie dawnych krajów kolonialnych 
imperialistycznym pa stwom narodowym, podobnie jak imperialistyczna hierarchia kontynentów i 
narodów, zanikaj  lub obumieraj : wszystko reorganizuje si  pod k tem nowego unitarnego horyzontu 
Imperium.” 

Absolutna supremacja, któr  wydaje si  ujawnia  unilateralizm Stanów Zjednoczonych, sprawia, e na 
zbadanie zas uguje równie  scenariusz superimperializmu. W tej konfiguracji, znów zgodnie z definicj  
Mandela, „jedno wielkie mocarstwo imperialistyczne sprawuje tak  hegemoni , e inne pa stwa 
imperialistyczne trac  wobec niego wszelk  realn  samodzielno  i s  sprowadzone do po enia 
podrz dnych mocarstw pó kolonialnych”. Nawet je li Unii Europejskiej nie mo na, rzecz jasna, 
charakteryzowa  jako „podrz dnego mocarstwa pó kolonialnego”, wydaje si , e schemat ten dobrze 
odpowiada potwierdzonej hierarchii mocarstw imperialistycznych, u wi caj cej dominuj  rol  Stanów 
Zjednoczonych we wszystkich dziedzinach: gospodarczej, technologicznej, dyplomatycznej i wojskowej. 

Nie zdaje on jednak sprawy z dwóch uderzaj cych cech wspó czesnej gospodarki wiatowej. Pierwsza to 
krucho  panowania ameryka skiego, któr  zwi le tak oto mo na opisa : w sposób do  
bezprecedensowy panuj cy imperializm nie jest eksporterem kapita ów; wr cz przeciwnie – jego 
supremacja polega na zdolno ci do permanentnego drena u kapita ów nap ywaj cych po to, aby 
finansowa  jego akumulacj  i reprodukowa  technologiczne podstawy panowania. Mamy wi c do czynienia 
z drapie nym, a nie paso ytniczym imperializmem, którego g ówna s abo  polega na tym, e swoim 
wasalom nie mo e zaproponowa  stabilnego re imu. Druga nowo  wynika z osi gni tego dzi  stopnia 
ponadnarodowej integracji kapita ów. Wymaga aby ona ustanowienia kondominium Stanów 
Zjednoczonych i Europy Zachodniej – G2, je li przejmiemy formu , z któr  niedawno wyst pi  sekretarz 
stanu w niemieckim Ministerstwie Finansów, Caio Koch-Weser. Z punktu widzenia samych dobrze poj tych 
interesów zbiorowych bur uazji, do regulacji tak zintegrowanej przestrzeni gospodarczej obiektywn  
potrzeb  rzeczywi cie staje si  polityczna instancja koordynacyjna. Lecz, parafrazuj c Jeana Jaur sa, mo na 
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powiedzie , e kapitalizm niesie w sobie konkurencj  tak samo, jak chmura niesie burz , tote  
zglobalizowana wspó praca mi dzy mocarstwami imperialistycznymi jest mira em. 

Z braku superimperializmu dysponuj cego tak  supremacj , która pozwoli aby mu narzuci  swoje 
panowanie, wiat wchodzi w trzeci  konfiguracj , któr  cechuje konkurencja mi dzyimperialistyczna. 
Definicja Mandela dobrze pasuje do obecnej sytuacji: „mi dzynarodowe przenikanie si  wzajemne 
kapita ów jest tak zaawansowane, e wi ksz  liczb  wielkich, samodzielnych mocarstw imperialistycznych 
zast puje mniejsza liczba supermocarstw imperialistycznych, ale jest ona tak bardzo sp tana przez 
nierównomierny rozwój kapita u, e nie udaje si  ustanowi  globalnej wspólnoty interesów kapita u”. Tak 
wi c, nie rozwi zane sprzeczno ci mi dzy Europ  Zachodni  a Stanami Zjednoczonymi nadal b  ci  na 
trwale niezrównowa onej gospodarce wiatowej.  

 

ABO CI GOSPODARKI PANUJ CEJ  

W latach 2000-2001 nast pi  zwrot, po którym niewiele pozosta o z nadziei na upowszechnienie si  
dobroczynnych skutków „nowej gospodarki” i „irracjonalnej ywotno ci” rynków finansowych. To prawda, 
e Stanom Zjednoczonym uda o si  zminimalizowa  rozmach recesji, ale za cen  nowych nierównowag, 

podczas gdy Europa znów grz nie w kiepskiej koniunkturze. „Nowa gospodarka”, wbrew nadziejom, które 
mog a budzi , od 1997 r. spowodowa a w Stanach Zjednoczonych spadek stopy zysku. G ówny powód to 
fakt, e nowe technologie niew tpliwie pozwoli y osi gn  wzrost wydajno ci pracy, ale nie w takim 
stopniu, który kompensowa by spektakularny wzrost stopy akumulacji. „Nowa gospodarka” by a wi c 
kosztowna pod wzgl dem inwestycji, co mimo spadku wzgl dnej ceny tych inwestycji ostatecznie zaci o 
na organicznym sk adzie kapita u. Ma to zasadnicze znaczenie, poniewa  rozwiewa z udzenia, e kapitalizm 
potrafi uwolni  si  od swoich podstawowych praw. Nowe technologie nie s  magicznym instrumentem, 
który pozwala by za darmo akumulowa  kapita . 

Recesja, która w rezultacie nast pi a od 2001 r., spe nia a wi c dwojak  funkcj . Po pierwsze, za spraw  
bardzo surowego zarz dzania zatrudnieniem, pozwoli a przywróci  rentowno  kapita u. Mo na by mówi  o 

ywieniu gospodarczym bez wzrostu zatrudnienia – o tzw. jobless recovery – o tyle, o ile stworzy o ono 
okazj  do sk adowania potencjalnego wzrostu wydajno ci pracy. Nie zlekcewa ono jednak równie  takich 
bardziej klasycznych rodków przywracania stopy warto ci dodatkowej, jak wyd anie czasu pracy czy 
blokada p ac, jeszcze bardziej u atwiona przez s aby dynamizm rynku pracy. Ten okres wykorzystano 
równie  do sprowadzenia stopy akumulacji na poziom bardziej odpowiadaj cy stopie rentowno ci. 

Jednak to dopasowanie nie nast pi o za cen  d ugotrwa ego i g bokiego zwolnienia tempa wzrostu 
gospodarki, a to ze wzgl du na polityk  gospodarcz  prowadzon  przez Busha po 11 wrze nia 2001 r. 
Cechuj  j  trzy g ówne d wignie dzia alno ci gospodarczej. Pierwsza – to swojego rodzaju „keynesizm 
wojskowy” polegaj cy na wzro cie wydatków wojskowych. Druga – to spektakularna obni ka podatków, 
która pozwoli a stymulowa  konsumpcj  bogaczy. Trzecia – to sprowadzenie stóp procentowych na 
najni szy poziom po to, aby wesprze  rynek wewn trzny, a w szczególno ci rynek nieruchomo ci. Tak oto 
mo na by o utrzyma  dynamizm konsumpcji wewn trznej i ograniczy  rozmach recesji. Lecz taka polityka 
stworzy a lub zaostrzy a seri  sprzeczno ci, które s  rewersem tych korzy ci. Najwa niejsze spo ród tych 
sprzeczno ci s  nast puj ce: 

– obni ka podatków, po czona ze wzrostem wydatków wojskowych, sprawi a, e nadwy  bud etow  
zast pi  powa ny deficyt bud etowy; 

– wsparcie popytu gospodarstw domowych za po rednictwem obni ki stóp procentowych sprawi o, e ich 
zad enie osi gn o bezprecedensowy poziom i doprowadzi o do pojawienia si  zacz tków „ba ki 
mydlanej” na rynku hipotecznym; 

– jeszcze bardziej pog bi y si  nierówno ci w dochodach, osi gaj c karykaturalne rozmiary; 

– deficyt handlowy w stosunku do reszty wiata nadal narasta  i dzi  stanowi 5 proc. ameryka skiego PKB, 
czyli jest o jeden procent wy szy ni  w wiatowym PKB.  
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KWESTIA WYDAJNO CI PRACY  

Ta absolutnie decyduj ca kwestia jest w centrum debaty o stanie zdrowia gospodarki ameryka skiej i Alan 
Greenspan, prezes Banku Rezerw Federalnych USA, nie przepuszcza adnej okazji, aby si  do niej odnie . 
Od po owy lat dziewi dziesi tych przyspieszenie wzrostu wydajno ci w Stanach Zjednoczonych zdawa o 
si  uzasadnia  nadzieje pok adane w „nowej gospodarce” i eksplozj  gie dow . Antycypowa a ona jedynie 
przysz e zyski, które mia y wzrosn  dzi ki wzrostowi wydajno ci spowodowanemu przez wprowadzenie 
nowych technologii. Kapita y mia y wi c powody nap ywa  do USA, nawet je li odwrotn  stron  tego 
medalu by o pog bianie si  ameryka skiego deficytu handlowego. 

Sceptycy uwa ali, e chodzi o cykl high tech i e wydajno  powróci do swojej poprzedniej tendencji, gdy 
tylko os abnie ten wysi ek inwestycyjny. Ostatnio ewolucja na tym polu zdaje si  raczej przyznawa  racj  
teoretykom nowego trwa ego wzrostu, poniewa  mimo spadku stopy inwestycji wzrost wydajno ci nie uleg  
spowolnieniu. Spór nie zosta  rozstrzygni ty, poniewa  w Stanach Zjednoczonych wyj ciom z recesji 
tradycyjnie towarzysz  strome wzrosty wydajno ci. Jednak ta faza o ywienia gospodarczego jest 
szczególnie nietypowa, poniewa  przebiega ono w sytuacji, w której tworzy si  bardzo ma o miejsc pracy. 
Wyra ny spadek zysków przedsi biorstw sk oni  je do prowadzenia bardzo rygorystycznej polityki 
restrukturyzacji i intensyfikacji pracy. Mo na powiedzie , e w ten sposób restrukturyzacje i intensyfikacje 
generuj  korzy ci p yn ce z nowych technologii, ale twierdzenie, e na d sz  met  ten ruch mo e mie  
takie samo tempo, by oby bardzo ryzykowne. Obserwacj  faktów zak ócaj  takie paso ytnicze zjawiska, jak 
wyd anie czasu pracy, szerzenie si  nie zadeklarowanego zatrudnienia czy zatrudnienia w wielu 
miejscach, nie mówi c ju  o niepewno ci danych statystycznych. Trzeba zda  tu spraw  z pewnej dyskusji 
technicznej, która jednak pozostaje w cis ym zwi zku z analiz  „nowej gospodarki”. W Stanach 
Zjednoczonych konwencja statystyczna jest inna ni  w wi kszo ci pa stw europejskich: komputer zalicza si  
tam do kapita u, gdy tymczasem w Europie – do konsumpcji po redniej. Statystyki ameryka skie maj  wi c 
sk onno  do zawy ania PKB (a wi c wydajno ci) w porównaniu ze statystykami europejskimi, w których 
uwzgl dnia si  deprecjacj  kapita u. Produkt Krajowy Brutto ro nie szybciej ni  Produkt Krajowy Netto, od 
którego odliczona jest ta deprecjacja. Mówi c po marksistowsku, szacowanie produktu brutto polega na 
tym, e okre laj c nowo utworzon  warto , (nies usznie) w cza si  do niej zu yty kapita  sta y. Je li si  to 
skoryguje, jak równie  je li si  skoryguje efekt czasu pracy, to rozst p mi dzy USA a Europ  si  zmniejszy. 
Julian Callow, ekonomista w Crédit Suisse First Boston, dokona  takich korekt dla lat 1996-2001. Okaza o 
si ,  e  godzinowa  wydajno  pracy  wzrasta a  w  tym  czasie  w  USA  o  1,8  proc.  rocznie,  podczas  gdy  w  
Europie o 1,4 proc., a tak  ró nic  doskonale mo na wyja ni  szybszym wzrostem gospodarki 
ameryka skiej.  

 

IMPERIALNY SPADEK KURSU DOLARA  

Nierównowag  mi dzy wielkimi biegunami gospodarki wiatowej dobrze syntetyzuj  stosunki mi dzy ich 
walutami. Spadek kursu dolara w stosunku do euro, który zacz  si  w 2001 r., równa si  ju  powa nej 
dewaluacji rz du 40 proc. Je li cofniemy si  w czasie, to zauwa ymy, e kurs dolara w stosunku do euro (lub 
poprzednich walut europejskich) do wiadczy  bardzo powa nych fluktuacji. Po to, aby zda  sobie spraw  z 
ich skali, nale y wzi  pod uwag  inflacj  w Europie i w USA. W ten sposób mo na skalkulowa  kurs realny i 
porówna  go z kursem formalnym i dostrzec fazy „niedoszacowania” i „nadszacowania” dolara wobec euro 
(lub koszyka równowa nych walut sprzed wprowadzenia euro). Takie kalkulacje s  oczywi cie wzgl dne, bo 
zale  od wyboru okresu s cego za odniesienie, a tu takim okresem jest rok 1986. 

Od  1971  r.,  kiedy  to  dolar  oderwa  si  od  standardu  z ota,  mo na  wyró ni  kilka  faz.  Jego  kurs  zacz  
wówczas spada , co trwa o a  do wstrz su finansowego 1979 r., naznaczonego bardzo du ym wzrostem 
stóp procentowych w USA; ten wzrost sprawi , e kurs dolara ponownie zacz  zwy kowa . Lecz aprecjacja 
dolara mia a swoje niedogodno ci i Stany Zjednoczone postanowi y sko czy  z ni , narzucaj c w 1985 r. 
swoim partnerom europejskim i japo skim porozumienia z Plaza, które spowodowa y gwa towny spadek 
kursu dolara, przywracaj c towarom ameryka skim utracon  konkurencyjno . Spadek trwa  oko o 
dziesi ciu lat, poczym w 1996-1997 r. kurs dolara znów zacz  zwy kowa  – do recesji 2000 r. Wtedy dosz o 
do nowego zwrotu; zapocz tkowa  on faz , w której si  znajdujemy. Cechuje si  ona ci ym spadkiem 
kursu dolara, a wi c symetrycznym wzrostem kursu euro.  
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Dzi  realny kurs dolara osi gn  najni szy poziom od co najmniej pó wiecza. Skala tych fluktuacji wymyka si  
ci le ekonomicznym determinantom. Mo na je interpretowa  jako rezultat sprzeczno ci rozdzieraj cych 

sposób panowania Stanów Zjednoczonych: jako panuj cemu mocarstwu finansowemu i walutowemu, 
trzeba im mocnego dolara, natomiast jako mocarstwu gospodarczemu i handlowemu, trzeba im raczej 

abego dolara. Kolejne zwy ki i zni ki kursu dolara mo e wi c wyja ni  wzgl dny priorytet przyznawany 
tym dwóm sposobom afirmowania supremacji. Fazy zwy kowe odpowiadaj  woli przywrócenia supremacji, 
gdy wydaje si  ona zagro ona w sferze finansowej, a potem fazy zni kowe pozwalaj  przywróci  
konkurencyjno  i skonsolidowa  zdobyte pozycje.  

 

PARADOKSY EURO  

Ca a koncepcja konstrukcji europejskiej opiera a si  przecie  na postulacie g osz cym, e jednolita waluta 
mo e przyj  na wiat tylko jako mocna waluta. Tymczasem sta o si  akurat na odwrót i spadek kursu euro 
przyczyni  si  do o ywienia gospodarczego lat 1997-2001. Po utracie nawet do 30 proc. swojej warto ci w 
stosunku do dolara, euro stopniowo odzyska o pocz tkowy kurs. Jednak ten dzisiejszy wzrost kursu euro 
idzie w parze z trwa ym spowolnieniem wzrostu gospodarki europejskiej. Skutkiem narastaj cej integracji 
gospodarki wiatowej jest bowiem wzmo ona wra liwo  europejskiego wzrostu gospodarczego na kurs 
euro w stosunku do dolara. W ci gu ostatniego dziesi ciolecia obserwuje si cis  korelacj  (której 
przedtem nie by o) mi dzy ró niczk  wzrostu Europa/USA a kursem euro w stosunku do dolara. Gdy kurs 
dolara spada, luka mi dzy wzrostem w Europie a wzrostem w USA powi ksza si  na korzy  tych ostatnich. 

W obliczu ofensywy, któr  stanowi spadek kursu dolara, w konstrukcji europejskiej pojawia si  wi c 
rozleg a pró nia: jest jednolita waluta, ale jaki jest po dany poziom kursu euro w stosunku do dolara? 
Europejski Bank Centralny pilnie strze e linii 2 proc. inflacji, ale – cho  to wydaje si  niewiarygodne – nikt 
nie wie, jaki cel sobie stawia je li chodzi o kurs euro. Po to, aby euro sta o si  prawdziw  walut  
mi dzynarodow , zdoln  konkurowa  z dolarem, potrzebna by aby jak najbardziej spójna polityka w 
dziedzinie kursu i stóp procentowych, afirmuj ca autonomi  Europy w stosunku do dyktatu walutowego (i 
innego) Stanów Zjednoczonych. 

W samej Europie obecne odwrócenie si  sytuacji euro ujawnia drugi paradoks, poniewa  grz ni cie 
gospodarki niemieckiej w du ej mierze przyczynia si  do spadku koniunktury w ca ej Europie. W latach 
poprzedzaj cych wprowadzenie euro bur uazje finansowe niepokoi y si  wej ciem w sk ad euro walut, 
które obni y jego wiarygodno . Kraje Europy Po udniowej (Hiszpania, Portugalia, W ochy, Grecja), 
pogardliwie okre lane mianem „Klubu ródziemnomorskiego” nale o, zdaniem niektórych, trzyma  na 
uboczu strefy euro, któr  najpierw lepiej by o zbudowa  wokó  trzonu – franka i marki. T  opcj  bardzo 
powa nie brano pod uwag  przed odwróceniem si  ruchu kursu dolara, gdy w europejskiej koniunkturze 
gospodarczej panowa  jeszcze powolny wzrost gospodarczy. Z kolei w krytyce euro o inspiracji 
suwerenistycznej pot piano w nim zwyk  naro l na marce. W przysz ym Europejskim Banku Centralnym 
upatrywano kopi  Bundesbanku, która, aby broni  parytetu franka w stosunku do marki, mia a narzuci  
frankowi tak  sam  absurdaln  dyscyplin , jak  narzuci  on marce. 

W rzeczywisto ci hegemonia niemiecka w du ej mierze znalaz a si  w odwrocie od chwili zjednoczenia 
Niemiec. Sprawi o ono, e gospodarka tego kraju skupi a si  na rynku wewn trznym, tote  olbrzymie 
nadwy ki przemys owe zacz y topnie , a wraz z nimi zacz a topnie  podstawa supremacji gospodarki 
niemieckiej. W nie to wzgl dne os abni cie Niemiec pozwoli o „Klubowi ródziemnomorskiemu” wst pi  
do  strefy  euro,  gdy  tylko  ona  powsta a.  Dzi  Niemcy  jako  pierwsze  znalaz y  si  w  potrzasku  logiki  
monetarystycznej, cho  to one same przyczyni y si  do jej narzucenia s siadom. Sposób, w jaki w onie euro 
zamro ono kursy walut pa stw europejskich, mo na wi c odczyta  jako amoraln  bajk  – w ka dym razie 
je li uwa a si  monetaryzm za kryterium cnoty. Z grubsza bior c, tacy li uczniowie, jak Hiszpania i W ochy, 
weszli do strefy euro z raczej korzystnym kursem, podczas gdy Niemcy i w mniejszym stopniu Francja 
cierpi  na kurs nadszacowany. Poniewa  wzgl dne po enie Niemiec ci gle ulega degradacji z dwojakiego 
punktu widzenia: z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i z punktu widzenia nadwy ek, coraz bardziej 
odczuwalne staje si  napi cie powodowane przez zbyt wysoki kurs. W innych czasach rzecz  roztropn  
by oby zdewaluowanie marki, nawet gdyby symboliczna cena, któr  trzeba by za to zap aci , by a 
szczególnie wysoka. W ka dym razie, w przypadku euro taka droga dopasowania jest wykluczona. Trzeba 
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wi c albo przyhamowa  wzgl dny wzrost gospodarki niemieckiej, który ju  jest kiepski, albo przywróci  jej 
konkurencyjno  na gruncie powa nej obni ki kosztów p acowych. Taki jest w nie sens Agendy 2010, 
która zmierza do zasadniczego demonta u modelu niemieckiego. 

W latach dziewi dziesi tych byli my wi c wiadkami zwi kszania si  podwójnej luki. Z jednej strony, 
wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych sta  si  wyra nie wy szy (o jeden punkt) ni  wzrost 
gospodarczy Europy, podczas gdy w latach osiemdziesi tych ich stopy wzrostu by y podobne. Z drugiej 
strony, zró nicowanie zachodzi o w samej Europie. redni wzrost wszystkich krajów europejskich wynosi  2 
proc. Jednak by  on wyra nie ni szy (1,6 proc.) w strefie franka i marki (Francja, Niemcy, Belgia, 
Luksemburg) ni  w pozosta ych pa stwach Unii Europejskiej (2,3 proc.), a zw aszcza w grupie pa stw 
(Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia), w której przeci tny wzrost wynosi  2,8 proc. i by  bliski 
wzrostu Stanów Zjednoczonych. To wszystko wygl da tak, jakby rozbie no  stóp wzrostu mi dzy USA a 
Europ  funkcjonowa a jak d wignia polaryzuj ca poprzednio wzgl dnie jednorodny wzrost gospodarczy 
Europy. 

Trajektoria Japonii podlega podobnej chronologii. Do pocz tku lat dziewi dziesi tych stopa wzrostu 
gospodarki japo skiej by a wyra nie wy sza od stopy wzrostu dwóch pozosta ych biegunów gospodarki 
wiatowej. Nast pnie na ca e dziesi ciolecie gospodarka japo ska pogr a si  niemal w stagnacji i 

zupe nie oderwa a si  od redniego wzrostu gospodarki wiatowej. Tak wi c, pocz tek lat 
dziewi dziesi tych to wielki zwrot: poprzednio wzrost Stanów Zjednoczonych i Europy oraz wzrost w 
samej Europie by  raczej jednakowy. 

Ten kontrast mi dzy koniunktur  gospodarcz  w Stanach Zjednoczonych a koniunktur  w Europie wiadczy 
o s abej integracji gospodarczej kapitalizmu europejskiego. Ka de pa stwo Unii Europejskiej ustawia si  
odmiennie w stosunku do ca ej konfiguracji europejskiej i jeste my wiadkami pocz tku rozchodzenia si  
ich trajektorii, co stanowi dodatkow  przeszkod  dla koordynacji polityk gospodarczych pa stw unijnych. 
Obserwuje si  równie  narastaj  luk  mi dzy gospodarkami narodowymi a wiatowymi koncernami, 
zw aszcza w sferze akumulacji kapita u. Do pewnego stopnia wielkie koncerny odnosz  si  oboj tnie do 
opiesza ci wzrostu gospodarczego Europy – w takiej mierze, w jakiej inwestuj  i zbywaj  na innych 
rynkach. Ich interesy s  wi c coraz mniej zwi zane ze stanem zdrowia gospodarki europejskiej, co pozwala 
zrozumie , jak to si  dzieje, e udaje im si  unika  sprzeczno ci europejskiej polityki gospodarczej. Ta 
polityka mo e wydawa  si  samobójcza, gdy  systematycznie kasuje rynki zbytu blokuj c p ace, ale tym, co 
pozwala znale  wyj cie, jest rynek wiatowy.  

 

DESTABILIZACJA PAKTU STABILNO CI  

Tendencja jest taka, e w obliczu narastaj cego wy omu w onie Unii Europejskiej, specyficzne interesy 
ka dego pa stwa z w ciwymi dla niego stosunkami klasowymi bior  gór  nad interesami zbiorowymi, a 
zarz dzanie nimi powierza si  Komisji Europejskiej. To jest klucz do obecnego kryzysu Europy. Jego 
punktem wyj cia jest gospodarcza i polityczna niezdolno  Francji i Niemiec do respektowania regu y, e 
pod adnym pozorem deficyt bud etowy nie mo e przekroczy  3 proc. PKB. Te dwa pa stwa, na które 
przypada blisko 40 proc. europejskiego PKB, uzyska y od wi kszo ci rz dów innych pa stw zapewnienie, e 
nie zastosuje si  wobec nich adnych sankcji, które przecie  wyra nie przewidziano w unijnym Pakcie 
Stabilno ci. Taka decyzja wywo a oczywi cie w ciek  Komisji Europejskiej, której legitymacja i 
autonomia w du ej mierze wynikaj  z roli stra niczki tego paktu. 

Kryzys na tym polu jest tym ostrzejszy, e sprzeczno ci nie maj ci le gospodarczego charakteru: czy to w 
sprawie interwencji w Iraku, czy w sprawie instytucjonalnej architektury Unii Europejskiej, para francusko-
niemiecka sk onna jest przeciwstawia  si  reszcie Unii. Balony próbne dotycz ce „unii” tych dwóch pa stw 
id  w tym kierunku i do czaj  do starszych projektów Europy o dwóch pr dko ciach, z trzonem i peryferi  
krajów stowarzyszonych. Lecz, co trzeba bardzo mocno podkre li  i bardzo wyra nie powiedzie , to 
rozdarcie nie polega na obronie ró nych modeli socjalnych. Przeciwnie – rz dy francuski i niemiecki 
prowadz  bardzo systematyczn  polityk  kontrreformacji, która zmierza do przyspieszonego (ale z ich 
punktu widzenia nigdy nie do  szybkiego) przej cia na standardowy model neoliberalny. Przede wszystkim 
chodzi o odwrót na pozycje obrony interesów narodowych, a raczej na pozycje obrony narodowego 
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zarz dzania interesami klasowymi, co powoduje kryzys, któremu zwyci stwo „nie” dla europejskiego 
traktatu konstytucyjnego we Francji i Holandii nadaje wyra ny wymiar polityczny. Spoisto  bur uazji 
europejskiej jest dzi  bardzo nadszarpni ta. 

Ta konstatacja ka e ponownie przyjrze  si  logice konstrukcji europejskiej. W odró nieniu od np. 
dziewi tnastowiecznego modelu niemieckiego, nie chodzi o stworzenie nowej gospodarki narodowej 
poprzez zsumowanie gospodarek lokalnych. Jednym z powodów jest to, e kraje europejskie – ka dy na 

asn  r  i ze swoj  w asn  specjalizacj  – w czy y si  ju  do rynku wiatowego. Faza internacjonalizacji 
zacz a si  od ko ca lat sze dziesi tych, tote  utworzenia jednolitego rynku, a nast pnie jednolitej waluty 
nie mo na analizowa  jako wst pnych warunków takiego ruchu. Zachodzi wi c osobliwe „przesuni cie 
fazowe” mi dzy baz  europejsk  a wiatowym horyzontem strategicznym wielkich koncernów. Jednolity 
rynek niekoniecznie jest g ównym rynkiem zbytu, lecz zapleczem s cym realizacji szerszych ambicji. 

Dla pewnych ga zi konstrukcja europejska polega jednak na „agregacyjnej” logice budowy „mistrzów” 
europejskich zgodnie ze schematem, który, w pewnym sensie, rozci ga strategi  mistrzów narodowych, 
lansowan  przez de Gaulle’a i Pompidou, na skal  europejsk . Jednak tego rodzaju orientacji, 
charakterystycznej raczej dla takich sektorów finansowych, jak banki i ubezpieczenia, daleko do 
reprezentowania dominuj cej strategii, poniewa  ta polega na zawieraniu sojuszów transkontynentalnych, 
które pozwalaj  bezpo rednio dociera  do wszystkich segmentów rynku wiatowego. Wzajemne 
przenikanie si  kapita ów prowadzi do tworzenia si  „gospodarki transatlantyckiej”; osi gn a ju  ona taki 
poziom rozwoju, który sprawia, e trudno mówi  o Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej jako dwóch 
odr bnych i konkurencyjnych podmiotach. 

Jednolity rynek jest wi c rynkiem otwartym na wszystkie strony, poniewa  wielkie koncerny, które nadaj  
ton konstrukcji europejskiej, na celowniku maj  rynek wiatowy. To niezmiernie wa ny fakt, gdy  pozwala 
lepiej zrozumie  podporz dkowany charakter „okiennicy socjalnej” unijnego okna w takiej mierze, w jakiej 
projektem najpot niejszych sektorów bur uazji wcale nie jest budowa spójnej, zintegrowanej ca ci. 
Mo na nawet pój  dalej i na nowo wyrazi  nader systematyczne w tpliwo ci co do realnej potrzeby 
jednolitej waluty. Gdyby chodzi o o budow  rynku europejskiego jako zintegrowanej ca ci, jednolita 
waluta by aby absolutnie nieodzowna do zarz dzania „granic  faz” mi dzy zwart  stref  europejsk  a 
rynkiem wiatowym. Gdy natomiast zak ada si , e jednolity rynek ma by  rynkiem otwartym, potrzeba 
jednolitej waluty jest o wiele mniej oczywista. 

ówna zaleta przej cia do jednolitej waluty niew tpliwie nie polega a na jej funkcji instrumentu 
walutowego, lecz na jej funkcji instrumentu dyscyplinarnego. W nie w imi  bezwzgl dnej potrzeby 
jednolitej waluty nale o zahamowa  wydatki publiczne i „miarkowa ” wzrost p ac, a wi c, krótko mówi c, 
wdro  typowo neoliberalny program. To pasowa o rz dom europejskim jak ula , bo taka w nie by a 
intencja ka dego z nich. Projekt ten pozwala  ujednolici  programy neoliberalne i postara  si  dla nich o 
podwójn  legitymacj  – za jednym zamachem powo ywa  si  na wymogi gospodarki i na idea  europejski.  

 

„GOSPODARKA WIATOWA LECI NA JEDNYM SILNIKU”  

To wyra enie uku  Lawrence Summers, sekretarz skarbu w administracji Billa Clintona, i pos o ono za 
tytu  wa nego dossier opublikowanego przez tygodnik Economist. Jedna dana dobrze reasumuje 
asymetryczne funkcjonowanie gospodarki wiatowej: od 1995 r. oko o 60 proc. wiatowego wzrostu 
gospodarczego przypada na Stany Zjednoczone, które przecie  reprezentuj  „tylko” 30 proc. gospodarki 
wiatowej. Ogólna teza Economist brzmi: „ wiat nie mo e nadal liczy  na wydatki ameryka skie.” Kwestia 

ameryka skiego deficytu zewn trznego jest ci le zwi zana z analiz  wzrostu wydajno ci pracy, poniewa  
ten ostatni stanowi obiektywn  podstaw  wy szej rentowno ci, zdolnej reprodukowa  atrakcyjno  
gospodarcz  USA.  

W najbli szych latach mo na wi c sobie wyobrazi  dwa biegunowo przeciwstawne scenariusze. Jeden to 
przed anie si  obecnej sytuacji, w której szybszy wzrost wydajno ci pracy i wy sza zyskowno  nadal b  
przyci ga y kapita y konieczne do finansowania deficytu handlowego USA. Taka konfiguracja jest jednak 
trudna do utrzymania, co do czego s  zgodni prawie wszyscy ekonomi ci zajmuj cy si  t  spraw , bo 
implikuje utrzymanie ró niczki wzrostu gospodarczego mi dzy USA a zbiorem Europa-Japonia – innymi 
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owy, implikuje permanentn  nierównowag  gospodarki wiatowej. Rewersem kiepskiego wzrostu, 
narzuconego Europie i Japonii, by aby odbudowa ich konkurencyjno ci na podstawie blokady p ac, a nie 
wzrostu wydajno ci, i gro ba wzmo onych napi  spo ecznych. Wynne Godley wykazuje, e je li nic si  nie 
zmieni, deficyt handlowy USA (który ju  wynosi 5 proc. PKB) b dzie rós . Gdyby do tego doda  procenty, 
które Stany Zjednoczone (mimo wszystko!) musz  p aci  od swojego d ugu zagranicznego, bie cy deficyt 
wyniós by 8,5 proc. PKB. Po prostu po to, aby ustabilizowa  deficyt handlowy, trzeba by nieustannie 
reprodukowa  atrakcyjno  USA dla kapita ów zagranicznych. Tymczasem niestabilno  sytuacji globalnej 
grozi ich zniech ceniem. Zapa , z jakim inwestowa y w USA, mia  obiektywna podstaw  – stwarza y j  
dynamika wzrostu wydajno ci pracy i dobre poziomy rentowno ci, które, jak si  wydawa o, trwale 
zapewnia  wzrost wydajno ci, lecz te korzystne perspektywy stoj  dzi  pod znakiem zapytania. W 
syntetycznym artykule Will Hutton k adzie nacisk na to, e poza kompleksem przemys owo-wojskowym 
„trudno jest wskaza  na sektor wysokiej technologii, w którym przedsi biorstwa ameryka skie mog  
pretendowa  do systematycznej wy szo ci nad swoimi konkurentami europejskimi”. Ci prze cigaj  je w 
dziedzinie technologii, wynalazczo ci czy innowacyjno ci „od przemys u samochodowego po lotniczo-
kosmiczny, od produkcji gazów przemys owych po telefoni  komórkow ”. Innymi s owy, Stany Zjednoczone 
nie dominuj  z powodu wewn trzpochodnych wyników gospodarki ameryka skiej, lecz dzi ki swojej 
zdolno ci „mocowania” akumulacji kapita u w skali wiatowej, a ta zdolno  w ostatecznym rachunku zale y 
od politycznego uk adu si . Poniewa  taka afirmacja hegemoniczna nie jest nieograniczona, nale y liczy  si  
z innym scenariuszem, w którym konkurencyjno  i równowag  handlow  przywrócono by obni aj c kurs 
dolara w stosunku do innych dewiz, a zw aszcza euro. 

Lecz ta droga jest usiana pu apkami i mo na zada  sobie pytanie, czy takie „ agodne l dowanie”, 
pozwalaj ce unikn  powa nego epizodu recesyjnego, jeszcze jest mo liwe. Zdaniem specjalistów, po to, 
aby powa nie zmniejszy  deficyt, nale oby znacznie zdewaluowa  dolara – o jakie  40 proc. Taka 
dewaluacja obni aby warto  w euro papierów warto ciowych denominowanych w dolarach i grozi oby, 
e ich posiadacze nie b  chcieli zwi kszy  udzia u aktywów ameryka skich w aktywach, które trzymaj  w 

swoich portfelach. Mog aby przekona  ich tylko du a podwy ka stóp procentowych, ale zaci aby ona na 
wzro cie gospodarczym. Ponadto agresywna dewaluacja dolara równa aby si  wznieceniem otwartej wojny 
handlowej z Uni  Europejsk  i Japoni . W takim przypadku Stany Zjednoczone eksportowa yby swoj  
recesj , która mog aby powróci  jak bumernag, gdyby by a do  g boka, i skasowa  dynamik  gospodarki 
wiatowej albo sk oni  inne mocarstwa imperialistyczne do podj cia rodków ratunkowych. Taka jest wi c 

baza ekonomiczna nadci gaj cych napi . 

W tym kontek cie na prawdopodobie stwie zyskuje scenariusz brutalnego dopasowania. Dosz oby do 
niego, gdyby kapita y reszty wiata odmówi y finansowania deficytu handlowego lub gdyby – co wychodzi 
mniej wi cej na to samo – banki centralne innych pa stw nie zgodzi y si  ju  trzyma  rosn cych rezerw w 
dolarach i przyst pi y do ich wyprzeda y, doprowadzaj c od jeszcze wi kszego spadku kursu dolara. Trzeba 
by wówczas podnie  stopy procentowe, aby doda  otuchy kapita om zagranicznym, albo wyhamowa  
wzrost rynku wewn trznego, aby wygospodarowa rodki finansowe, których te kapita y nie zapewnia yby 
ju  w po danej ilo ci. Takie nieopanowane odwrócenie sytuacji doprowadzi oby do implozji gie dowej i 
hipotecznej oraz do kryzysu spo ecznego, godz cego nie tylko w pracowników najemnych, ale równie  w 
warstwy, których bogactwo i dochody zale  od warto ci ich aktywów finansowych. 

Przewidywanie takiego scenariusza nie wynika ze sk onno ci katastroficznych; co do tego, e obecnego 
kursu nie sposób utrzyma , praktycznie panuje konsens. Ograniczmy si  do przytoczenia tylko jednego 
przyk adu – oto w ostatnim raporcie OECD ca y rozdzia  po wi cono redukcji deficytu zagranicznego USA, 
staraj c si  oszacowa  jego wp yw na gospodark wiatow . Proroctwa nie s  wa ne; wa ne jest 
prawid owe zidentyfikowanie dwóch podstawowych czynników, od których w przysz ych latach b dzie 
zale a trajektoria gospodarki ameryka skiej, a mianowicie powi zania tej gospodarki z innymi obszarami 
gospodarki wiatowej i jej zdolno ci do zapewnienia wzrostu wydajno ci pracy.  

 

BUMERANGOWY EFEKT GLOBALIZACJI  

Wzrost pot gi Chin to inny przedmiot niepokojów panuj cych w debacie ekonomicznej w USA. Na Chiny 
przypada niemal po owa ameryka skiego deficytu handlowego i ich udzia  w tym deficycie ro nie. W latach 
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1970-2002 chi ski eksport wzrós  140 razy, a jego konkurencyjno  zapewnia zakotwiczenie juana w 
dolarze, które dla rz du ameryka skiego jest jednym z celów przeznaczonych do odstrza u, tym bardziej, e 
chi ska konkurencja zaczyna dawa  si  we znaki w sektorach wysokiej technologii. Wiele dyskutuje si  o 
delokalizacjach i dezindustrializacji, cho  utrata miejsc pracy w przemy le zasadniczo wynika ze wzrostu 
wydajno ci i restrukturyzacji. 

Sceptyczny stosunek do korzy ci p yn cych z globalizacji ogarnia najwy sze sfery panuj cej gospodarki. Paul 
Samuelson, laureat nagrody Nobla i teoretyk wzajemnego bogacenia si  narodów dzi ki handlowi 
mi dzynarodowemu, opublikowa  artyku , w którym da  wyraz swoim w tpliwo ciom. Wyszed  w nim od 
spadkowej tendencji udzia u USA w produkcji wiatowej: nazajutrz do drugiej wojnie wiatowej stanowi  on 
blisko 50 proc., a dzi  wynosi od 20 do 25 proc. Melancholi  noblisty powoduje to, e w Chinach post p 
techniczny obejmuje obecnie sektory, w których Stany Zjednoczone posiada y najwyra niejsze korzy ci 
komparatywne. Wiele to mówi o absurdalno ci teorii neoliberalnej, która postulowa a niemo no  
nadrobienia zacofania technologicznego, i o jej cis ych zwi zkach z interesami panuj cego mocarstwa. 
Oczywi cie, artyku  Samuelsona wywo  energiczne protesty doktrynerskich rzeczników wolnego handlu, 
ale ujawnia on, e rodzi si wiadomo  zwrotnego wp ywu globalizacji kapitalistycznej na gospodark  
ameryka sk . 

To wszystko oznacza, e obecnej konfiguracji gospodarki wiatowej towarzyszy pog bianie si  sprzeczno ci 
zwi zanych z procesem globalizacji kapitalistycznej. W rzeczywisto ci „Imperium” jest g boko podzielone i 
w tym nale y upatrywa  nowoczesny przejaw dzia ania prawa nierównomiernego i kombinowanego 
rozwoju. Oto bowiem nast pi o p kni cie w strefach gospodarki wiatowej: mi dzy gospodark  
ameryka sk  a innymi gospodarkami panuj cymi, wokó  obni ki kursu dolara, oraz mi dzy gospodarkami 
panuj cymi a „gospodarkami wschodz cymi”. Te ostatnie zagra aj  stabilno ci ca ej gospodarki wiatowej, 
zdobywaj c udzia y w rynku i z powodzeniem podnosz c ceny surowców – zw aszcza ropy naftowej. 

Pewnie,  e  dzi  kapitalizm  uwolni  si  od  swoich  „p t”:  cyrkulacja  kapita ów  jest  niemal e  swobodna,  a  
zdobycze spo eczne skurczy y si  na ca ym wiecie. Z tego punktu widzenia panowania finansjery nie nale y 
postrzega  jako czynnika paso ytniczego, który przeszkadza by kapitalizmowi w prawid owym 
funkcjonowaniu. Wr cz przeciwnie – mamy do czynienia z uk adem pozwalaj cym rozwija  si  tendencji do 
tworzenia takiego rynku wiatowego, na którym pracownicy najemni s  bezpo rednio zmuszeni 
konkurowa  ze sob  i podlegaj  wymogom zyskowno ci, które przeciwstawiaj  si  zaspokajaniu 
nierentownych potrzeb spo ecznych. To dzi ki finansjeryzacji wspó czesny kapitalizm zbli a si  do swojego 
„czystego” funkcjonowania, stopniowo uwalniaj c si  od tego wszystkiego, co mog oby trzyma  go w 
pewnych ramach czy regulowa . Ten ruch kapitalizmu nie podlega samoreformie i poci ga za sob  
regresywn  redystrybucj  bogactw. Dlatego konstrukcje, które staraj  si  oddziela  ziarno od plew – np. 
„dobry” kapitalizm produkcyjny od „z ego” kapitalizmu finansowego – czy wyobra aj  sobie kapitalizm 
hiperkonkurencyjny, a zarazem bardziej egalitarny, wynikaj  z reformistycznej utopii, która zupe nie rozmija 
si  z jego obecnym kursem. 

Paradoks globalizacji mo na wi c sformu owa  nast puj co: im bardziej kapitalizmowi udaje si  modelowa  
gospodark wiatow  wed ug swojego gustu, tym bardziej narastaj  sprzeczno ci mi dzyimperialistyczne. 

wiatowy kapitalizm zainstalowa  si  w trwa ej fazie niestabilno ci. Podstawowe pytanie brzmi: czy wyj cie 
z niej b dzie przebiega o po osi konfliktów mi dzy kapitalistami, czy po osi konfrontacji spo ecznych, czyli 
walki klas.  
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