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Streszczenie
Artykuł przedstawia tezę, iż obecny światowy kryzys gospodarczy jest kolejnym, II
Wielkim Kryzysem, po I Kryzysie lat 30. XX w. Jest to kryzys globalnej akumulacji kapitału, spowodowany niewystarczającym popytem globalnym. W opracowaniu analizowany jest dorobek teoretyczny Johna Maynarda Keynesa, Michała Kaleckiego, Paula Barana i Paula Seezy’ego. Powojenny „Złoty Wiek” gospodarki kapitalistycznej zakończył się
w 1973 r. głęboką stagflacją lat 70. i 80. Poszukujące zyskownych inwestycji kapitały zaczęły być lokowane w narastającą od lat 80. spekulację finansową, którą na skalę globalną w latach 90. umożliwił Konsensus Waszyngtoński. Rozpoczęła się eksplozja finansjalizacji globalnej gospodarki. Autor przedstawia analizy Paula Sweezy’ego i Harry Magdoffa, którzy dowodzili, iż była to finasjeryzacja globalnej akumulacji kapitału w formie
światowej spekulacji finansowej. Zakończył ją krach finansowy w 2008 r., który był implozją globalnych balonów spekulacyjnych. Przed naukami ekonomicznymi i światową
polityką ekonomiczną stanęły obecnie wyzwania stworzenia nowego światowego ładu
ekonomicznego.

Wprowadzenie
Wybuch we wrześniu 2008 r. kryzysu finansowego, zapoczątkowanego bankructwem
w Stanach Zjednoczonych jednego z największych banków inwestycyjnych świata Lehman Brothers, był tylko początkiem coraz groźniejszego w swych skutkach ekonomicznych światowego kryzysu gospodarczego. Zasięg i głębokość obecnego kryzysu jest największa i najpoważniejsza od Wielkiego Kryzysu lat 30. ubiegłego stulecia. W moim
przekonaniu obecny kryzys finansowy i gospodarczy to początek kolejnego, drugiego
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Wielkiego Kryzysu o tożsamych przyczynach strukturalnych. Paul Krugman, wydając
już po wybuchu kryzysu finansowego nową edycję swej książki, pierwotnie napisanej
w reakcji na kryzys azjatycki 1997–1998, zatytułował ją „Powrót ekonomii kryzysu i kryzys 2008 roku” (Krugman, 2009). Jest to w istocie zawołanie o powrót do teorii ekonomicznej Johna Maynarda Keynesa w wyjaśnianiu obecnego kryzysu światowego. Dorobek teoretyczny samego J.M. Keynesa i całej szkoły Rewolucji Keynesistowskiej, z takim teoretykami ekonomii, jak: Michał Kalecki, Joseph Steindl czy Alvin Hansen, został
bowiem nie tyle teoretycznie obalony, co zmarginalizowany. Ta marginalizacja w okresie ostatnich trzech dekad polegała na sprowadzeniu tego dorobku, jako ogólnej teorii
ekonomii, jedynie do szczególnego przypadku teorii ekonomicznego kryzysu (Skidelsky,
2003: 846–851) i to implicite jeszcze jednorazowego w historii kapitalizmu. Jest to już
jednak i zmieniony historycznie świat kapitalistycznej gospodarki globalnej, i nowe empiryczne doświadczenia, i teoretyczne przesłanki do analizy samej teorii J.M. Keynesa.
W tych nowych przesłankach teoretycznych na szczególną uwagę, moim zdaniem, zasługuje dorobek teoretyczny Paula M. Sweezy’ego wraz z współpracującymi z nim w różnych okresach czasu Paulem A. Baranem i Harry Magdoffem (w szczególności: Sweezy,
1939; Baran i Sweezy, 1968; Magdoff i Sweezy, 1987).
Jednakże punktem wyjścia musi być ta rewolucja teoretyczna, jakiej bezsprzecznie
dokonał J.M. Keynes, a której rdzeń dotyczył odrzucenia „prawa rynków” Davida Ricarda i Jean’a B. Say’a oraz współczesnych jego neoliberalnych postaci.

1. Wielki Kryzys efektywnego popytu globalnego
Wybuch w Stanach Zjednoczonych kryzysu gospodarczego w 1929 roku, który przekształcił się w wielką światową depresję gospodarczą był, jak twierdził P.M. Sweezy,
„czymś nowym w historii kapitalizmu, w całej dekadzie, w której się wydarzył nie było
żadnego wzrostu: proces akumulacji kapitału został zatrzymany. (…) Cykliczna poprawa
(…) ugrzęzła ze wskaźnikiem bezrobocia na poziomie 14% w 1937 r. Nastąpiła recesja
z wewnętrzną depresją. Bezrobocie strzeliło do 19% w 1938 r. i dekada wydawała się
być do końca pogrążona w głębokim kryzysie nie tylko gospodarki, lecz i całego społeczeństwa” (Sweezy, 1994: 4). Produkcja przemysłowa w szczycie kryzysowym w Stanach
Zjednoczonych obniżyła się o 42%, w Kanadzie o 37%, w Niemczech o 42%, w Polsce
o 37%, a w 1932 r. bezrobocie w niektórych krajach przekroczyło nawet 40% (Skodlarski i Matera 2004: 176).
Odpowiedzią J.M. Keynesa na kryzys, w jego „Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu i pieniądza” (Keynes, 1985) z 1936 r., a zarazem odpowiedzią na własny cel badawczy, jakim było „wykrycie czynników decydujących o rozmiarach zatrudnienia” (Keynes,
1985: 115) była teza, iż przyczyny tkwią w niewystarczającym popycie efektywnym. To
niewystarczający popyt efektywny jest przyczyną kryzysu, gdyż to popyt jest siłą napędowa gospodarki. Gospodarka kapitalizmu jest w stanie stałej nierównowagi wyrażającej się chronicznym bezrobociem i stałym niewykorzystaniem aparatu produkcyjnego,
dzięki stałej niezdolności do tworzenia odpowiedniej wielkości efektywnego popytu, która to wielkość decyduje o skali produkcji i nowych inwestycjach, a więc i rozmiarach za-
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trudnienia oraz wykorzystania mocy produkcyjnych. Efektywny popyt jest siłą napędową gospodarki, gdyż decyduje on o gotowości przedsiębiorców do inwestowania i zwiększania rozmiarów produkcji oraz zatrudnienia, a nie ma sensu zwiększanie produkcji,
której nie można sprzedać (Keynes, 1985: 106). To efektywny popyt decyduje zasadniczo o krańcowej efektywności kapitału, a „głównego wyjaśnienia kryzysu należy szukać
w nagłym załamaniu się krańcowej efektywności kapitału, a nie we wzroście stopy procentowej” (Keynes, 1985: 341), choć niska stopa procentowa zwiększa możliwości osiągania wysokiej krańcowej efektywności kapitału i sprzyja inwestowaniu (Keynes, 1985:
162).1
O wielkości efektywnego popytu globalnego społeczeństwa, postrzeganym przez
J.M. Keynesa jako całkowity dochód społeczny (Y), decyduje wielkość wydatków na inwestycje (I) oraz konsumpcję (C), czyli sławne: Y = I + C. Powiększanie niewystarczającego popytu, czyli zwiększanie zbyt małego dochodu społecznego, to powiększanie
wydatków na konsumpcję i wydatków na inwestycje. Zwiększanie wszakże popytu konsumpcyjnego natrafia, zdaniem J.M. Keynesa, na względnie trwałą barierę w postaci
skłonności do konsumpcji, definiowanej jako funkcyjna zależność między danym poziomem dochodu (Yw), wyrażonym w jednostkach płac, a wydatkami na konsumpcję (Cw)
przy tym poziomie dochodu. J.M. Keynes twierdził bowiem, iż „ludzie są na ogół skłonni do zwiększania swej konsumpcji ze wzrostem dochodu, ale nie na tyle, o ile wzrósł ich
dochód. (…) jeżeli Cw jest wielkością konsumpcji, zaś Yw – dochodu (obie wielkości
wyrażone w jednostkach płac), to ∆Cw ma znak ten sam co ∆Yw, ale jest mniejsze, czyli dCw/dYw jest dodatnie i mniejsze od jedności” (Keynes, 1985: 122). Oszczędności
ograniczają więc popyt, obniżając konsumpcję. Ponieważ krańcowej skłonności do konsumpcji społeczeństwa nie da się w krótkim czasie zmienić, a więc skuteczne zwiększanie popytu efektywnego można dokonywać drogą zwiększania popytu inwestycyjnego zewnętrznie wobec rynku, czyli przez państwo, a więc drogą interwencjonizmu państwowego. Stąd jego osławione „kopanie dołów w ziemi”, jako najbardziej marnotrawne pobudzanie popytu inwestycyjnego, aczkolwiek lepsze od bezczynności państwa w dziedzinie inwestowania. Dzięki zaś „mnożnikowi inwestycyjnemu k” przyrost dochodu społecznego, a tym samym popytu efektywnego jest k-razy większy od samej inwestycji, będąc w odwrotnej relacji do krańcowej skłonności do konsumpcji, czyli w relacji 1–(1/k)
(Keynes, 1985: 141). Stąd też teza o konieczności nieustannego stymulowania popytu
efektywnego przez państwo, w tym szczególnie drogą inwestycji bezpośrednich.
Samo wyjaśnienie przyczyn systemowej niemożności generowania efektywnego popytu przez gospodarkę nie może zadawalać, gdyż silnie eksponowanym wyjaśnieniem
jest pozaekonomiczna zmienna niezależna psychologicznej skłonności do konsumpcji.
Sama wszak konstatacja tej kluczowej właściwości systemowej współczesnego mu kapitalizmu jest niepodważalnym i trwałym odkryciem naukowym J.M. Keynesa.
Współtwórcą Rewolucji Keynsistowskiej był M. Kalecki, który na trzy lata przed
J.M. Keynesem w swych artykułach opublikowanych w 1933 r. w Polsce dowodził również, iż brak efektywnego popytu, nazywany przez niego brakiem „siły nabywczej”, jest
1 „Jeżeli stopa procentowa wynosi 3%, to tym samym nikt nie zapłaci za maszynę 100 funtów, nie
mając nadziei zwiększenia swej rocznej produkcji netto o 3 funty, po odliczeniu kosztów i amortyzacji”.
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źródłem kryzysu (Kalecki, 1962). Twierdził, iż w gospodarkę kapitalistyczną wbudowany jest systemowy paradoks ustrojowy polegający na tym, że inwestycje produkcyjne
z jednej strony prowadzą do wzrostu gospodarczego, a z drugiej są przyczyną przyszłego kryzysu, nie mogąc być w pełni wykorzystane. „Otóż okazuje się, że inwestycje wpływają na poprawę koniunktury tylko w czasie ich wykonywania, otwierając wentyl, przez
który dostaje się do gospodarstwa społecznego dodatkowa siła nabywcza. Natomiast produkcyjny charakter tych inwestycji stanowi przyczynę zahamowania, a wreszcie i załamania ożywienia, bowiem właśnie wzrost aparatu wytwórczego przemysłu jest wszakże
czynnikiem, który w danym tu przedstawieniu procesu koniunkturalnego kładzie kres
ożywieniu” (Kalecki, 1962: 48–49). Za czynniki przeciwdziałające kryzysowi i pobudzające wzrost gospodarczy oraz poprawiający koniunkturę uznał on rozszerzanie działalności inwestycyjnej, a nie obniżanie kosztów, a zwłaszcza obniżkę płac roboczych,
gdyż „wyprodukowane towary trzeba jeszcze sprzedać” (Kalecki, 1962: 41–45). Rozszerzanie działalności inwestycyjnej tworzy bowiem „dodatkową siłę nabywczą” i wywołuje poprawę koniunktury gospodarczej.
To rozszerzanie działalności inwestycyjnej dokonuje się poprzez wzrost eksportu,
a ściślej wzrost nadwyżki w handlu zagranicznym, rozpowszechnienie „doniosłych wynalazków” oraz „eksport wewnętrzny”, czyli inwestycje państwa. Odkrycie roli we wzroście gospodarczym istotnych wynalazków i ich gospodarcze rozpowszechnianie oraz roli bezpośrednich inwestycji państwa, jest bezsprzecznie oryginalnym dorobkiem teoretycznym M. Kaleckiego.

2. „Złoty Okres” absorpcji globalnej nadwyżki ekonomicznej
II wojna światowa zasadniczo zmieniła oblicze świata we wszystkich jego aspektach. To Stany Zjednoczone stały się absolutnym hegemonem światowej gospodarki w zakresie produkcji przemysłowej, innowacyjności techniczno-technologicznej, eksportu kapitałów i handlu międzynarodowego, a amerykańskie korporacje transnarodowe dominowały w najważniejszych przemysłach światowych. Reguły światowej gospodarki określił dolarowo-złoty system monetarny Bretton Woods z 1944 r. W latach 50. i 60. oraz na
początku lat 70. XX w. mieliśmy do czynienia ze „Złotym Okresem” w historii kapitalistycznej gospodarki światowej w postaci nie notowanego dotychczas boomu gospodarczego i rekordowych wzrostów dochodów narodowych, przy praktycznym zaniku bezrobocia i umiarkowanej inflacji.
W wydanej w 1954 r., z początkiem „Złotego Okresu”, pracy „Teoria dynamiki gospodarczej” (Kalecki, 1986), M. Kalecki pogłębił swe przedwojenne analizy dotyczące
możliwości wzrostu i rozwoju gospodarczego gospodarki kapitalistycznej. Przede wszystkim wprowadził nowe pojęcie „stopnia monopolizacji” (Kalecki, 1986: 9–33), które
uwzględniało zasadniczą rolę i znaczenie wielkich korporacji przemysłowych w zmianach
funkcjonowania współczesnej gospodarki kapitalistycznej, od sposobu ustalania cen (Kalecki, 1986: 9–16), przez zastąpienie konkurencji cenowej konkurencją w „rozwijaniu
kampanii reklamowych itd.” (Kalecki, 1986: 17–18), aż po możliwości ekspansji inwestycyjnej przedsiębiorstwa dzięki zasadniczej roli, jaką przypisywał „rozmiarom kapita-
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łu własnego przedsiębiorstwa” (Kalecki, 1986: 104–109). W swej kluczowej analizie cyklu koniunkturalnego (Kalecki, 1986: 104–167) doszedł do wniosku, iż jest on określany wewnętrznie sprzeczną dynamiką efektów popytowych i podażowych wydatków inwestycyjnych poprzez podnoszenie i spadek zysków. Ale w długofalowym rozwoju gospodarczym to innowacje i ich intensywność decyduje o możliwości wystąpienia trendu
rozwojowego, aczkolwiek proporcjonalnie do zasobu kapitału trwałego (Kalecki, 1986:
183).2 Jednocześnie o możliwości wystąpienia trendu antyrozwojowego i spadkowego
decydują jego zdaniem „oszczędności rentierów” (Kalecki, 1986: 186).3 „Trend będzie
dodatni tylko wtedy, gdy innowacje oddziaływają silniej niż oszczędności rentierów”
(Kalecki, 1986: 186). Ostateczne wnioski M. Kaleckiego co do perspektyw długofalowego rozwoju gospodarki kapitalistycznej były dość ambiwalentne. Uznał on bowiem, że
ów rozwój nie jest jej „nieodłączną cechą” (Kalecki, 1986: 188) i zależy od działania
szczególnych czynników tego rozwoju.
Nową odpowiedź o przyczynach kryzysowych sytuacji gospodarki kapitalistycznej,
będącą zarazem jakościowo nowym teoretycznie opisem współczesnej gospodarki kapitalizmu, sformułowali Paul A. Baran i przywoływany już P.M. Sweezy w swej pracy „Kapitał monopolistyczny” z 1966 r. (Baran i Sweezy, 1968). Przedstawili oni tezę, iż od II
połowy XIX w., czyli wejścia w fazę monopolistyczną wielkich korporacji, globalna gospodarka kapitalistyczna wytwarza bezwzględnie i względnie coraz większą nadwyżkę
ekonomiczną (Baran i Sweezy, 1968: 100). Przez nadwyżkę autorzy rozumieli różnicę pomiędzy całą produkcją a społecznie niezbędnymi kosztami jej wytworzenia. Ta nadwyżka nie jest absorbowana we wzrastającej części przez konsumpcję i inwestycje, zaś „zdolność produkcyjna gospodarki wzrasta szybciej niż produkcja” (Baran i Sweezy, 1968:
131). W konsekwencji nadmiar zdolności produkcyjnych prowadzi prędzej czy później
do recesji lub depresji. Tworzy to wewnętrznie sprzeczny mechanizm systemowy. Z jednej strony bowiem system dąży do wytwarzania coraz większej nadwyżki ekonomicznej, której nie potrafi zapewnić konsumpcji i rynków inwestycyjnych, a więc mówiąc językiem J.M. Keynesa – efektywnego popytu. Z drugiej zaś strony nadwyżka, która nie
może być wchłonięta, prędzej czy później nie będzie wytwarzana, a więc system wejdzie
w stan permanentnej stagnacji, a więc chronicznego bezrobocia i niewykorzystywania
mocy produkcyjnych. Pobudzanie więc popytu dzięki tworzeniu i rozszerzaniu rynków
jest stałym warunkiem polityki rządów i samych korporacji dla zapewnienia procesu akumulacji kapitału.
Przyczyna tej sytuacji tkwi, zdaniem autorów, w zmienionym od końca XIX w. charakterze rynków kapitalistycznych, w których typowa konkurencja nie odgrywa już przeważającej roli w związku z monopolizacją, zwłaszcza w formie oligopolistycznej, samych rynków, dzięki przeważającej w nich roli wielkich korporacji przemysłowych, które stały się typową jednostką ekonomiczną współczesnej gospodarki (Baran i Sweezy,
2 „(…) innowacje przyczyniają się do podniesienia poziomu inwestycji w długim okresie, wywołując w ten sposób długofalowy rosnący trend”.
3 „(…) oszczędności rentierów będą wywoływały tendencję do równomiernego trendu spadkowego, jeżeli ich realna wartość pozostaje w stałym stosunku do realnej wartości zasobów kapitału. Jeżeli
oszczędności rentierów rosną w stosunku do kapitału, to ten spadkowy trend ulegnie zaostrzeniu”.
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1968: 52). Możliwość określania przez wielkie korporacje cen, dzięki czemu „system cen
działa tylko w jednym kierunku – w górę” (Baran i Sweezy, 1968: 111), zastąpienie konkurencji cenowej głównie konkurencją kosztami, dająca nowe impulsy dla innowacyjności, stworzyła w fazie kapitalizmu monopolistycznego „tendencję do wzrostu nadwyżki” (Baran i Sweezy, 1968: 132), a równocześnie zaostrzyła problem jej absorpcji.4
Ostateczne wnioski autorów były bardziej pesymistyczne niż wnioski J.M. Keynesa
i M. Kaleckiego. Wychodząc od tezy Johna K. Galbraitha, iż Wielki Kryzys lat 30. rozwiązła dopiero II wojna światowa (Galbraith, 1952: 69)5, autorzy doszli do wniosku, iż
dopiero państwowe wydatki wojenne wraz ze zmianą zasad funkcjonowania rynków (Baran i Sweezy, 1968: 296)6 sprawiły, że bezrobocie zmniejszyło się z 17,2% w 1939 r.,
przy 3,2% w 1929 r., do 1,2% w 1944 r., acz przy wzroście wydatków rządowych z 17,5
mld USD w 1939 r., do 103,1 mld w 1944 r. (Baran i Sweezy, 1968: 213). Jak szacowali autorzy, w przypadku wydatków cywilnych ten sam efekt likwidujący ostatecznie Wielki Kryzys w Stanach Zjednoczonych można było osiągnąć przy o wiele niższych wydatkach rzędu 2 do 3 razy większych niż te z 1939 r., a więc 35 do 52,5 mld USD (Baran
i Sweezy, 1968: 213).
Ich zdaniem tylko dwa rodzaje bodźców skutecznie równoważyły depresyjne tendencje od końca XIX w. Były to „epokowe innowacje” i „wojny oraz ich następstwa”
(Baran i Sweezy, 1968: 273) Taką „epokową innowacją”, która poza silnym wzrostem budżetu wojskowego USA nade wszystko zapewniła powojenną koniunkturę i silny wzrost
gospodarczy, była ich zdaniem „druga fala motoryzacji” i jej infrastrukturalne konsekwencje (Baran i Sweezy, 1968: 271–298). W dalszych już analizach (po śmierci P. Barana), P. Sweezy wraz z Harrym Magdoffem rozwinęli analizę historycznych bodźców
umożliwiających stałe tworzenie efektywnego popytu w procesie akumulacji kapitału
w okresie powojennym (Magdoff i Sweezy, 1972; Magdoff i Sweezy, 1981; Magdoff
i Sweezy, 1987).
Zdaniem H. Magdoffa i P. Sweezy’ego stagnacja wynurzyła się ponownie właśnie
w latach 70. i 80, gdy bodźce te zaczęły znacząco wygasać, jako nowe pola efektywnego popytu (Magdoff i Sweezy, 1987: 4).

3. Światowa stagnacja i globalna ekspansja finansowa
Lata 70. i początek lat 80. XX w., to okres nazywany okresem stagflacji, jako sytuacji stagnacji gospodarki światowej i równoczesnej wysokiej inflacji jako zjawiska globalnego. Zasadnicze procesy inflacyjne opanowano dopiero w połowie lat 80. Wystąpił zna4 „Pozostawiony sam sobie (…) kapitalizm monopolistyczny pogrążyłby się coraz głębiej w grzęzawisku chronicznej depresji” (Baran i Sweezy, 1968: 158).
5 „(…) wielki kryzys lat trzydziestych nigdy się nie skończył. On tylko zniknął w wielkiej mobilizacji lat czterdziestych”.
6 „(…) w następnych kilku latach, pod wpływem wojny i wobec usunięcia nieodłącznych ograniczeń rynku kapitalistycznego, produkcja przemysłowa zwiększyła się więcej niż dwukrotnie, a produkt
narodowy brutto zwiększył się więcej niż o dwie trzecie (i to w sytuacji zmobilizowania do wojska
11 mln osób – W.B.)”.
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czący wzrost bezrobocia, choć silnie zróżnicowany w poszczególnych krajach. W przeciwdziałaniu tym stagflacyjnym zjawiskom, metody i instrumenty Keynesowskie i keynsistowskie okazywały się nieskuteczne. Ich nieskuteczność była asumptem do ekspansji
postneoliberalnej7 doktryny ekonomicznej, mimo całkowitej porażki „eksperymentu
Friedmanowskiego” w USA w latach 1969–1970 (Domańska, 1992: 129)8. Doktryna monetaryzmu Miltona Friedmana wraz z wolnorynkowymi koncepcjami Friedricha von Hayeka została wsparta doktryną ekonomii podaży (Kundera, 1999: 35–46)9, tworząc fundament postneoliberalizmu, rozwijającego tezy o niesprawności państwa w relacjach z gospodarką oraz konieczności eliminacji wpływu państwa na gospodarkę i kluczowej roli
wolnej konkurencji w procesach gospodarczych. Postneoliberalizm stał się oficjalną podstawą polityki gospodarczej krajów rdzenia, a przede wszystkim USA, w postaci tzw.
„reaganomiki” lat 1980–1988 (Domańska, 1992: 154). Odejście od wymienialności dolara na złoto w latach 1971–197310, wprowadzenie płynnych kursów walut głównych krajów kapitalistycznego rdzenia i ewolucja międzynarodowego systemu walutowego w kierunku systemu wielodewizowego, rozpoczęła proces rozpadu systemu Bretton Woods.
Stworzenie systemu wielodewizowego (Zabielski, 2002: 49)11, możliwego dzięki stworzeniu obok USA również biegunów rozwoju w postaci gospodarki Niemiec, a szerzej
krajów Europy Zachodniej oraz Japonii, przy coraz szerszym stosowaniu w świecie płynności kursów walut i ich wymienialności, ukonstytuowało międzynarodowy rynek walutowy jako system globalnego handlu walutami. Otworzyło to równocześnie pole spekulacyjnego handlu tymi walutami. Odejście od wymienialności dolara na złoto na poziomie banków centralnych państw w sytuacji, gdy dolar amerykański, mimo osłabienia
swej pozycji, pozostał kluczową walutą rezerwową świata oraz pozostał walutą regulowania obrotów handlu międzynarodowego, miało długofalowo olbrzymie konsekwencje. Likwidacja wymienialności umożliwiła prowadzenie polityki emisyjnej dolara w sposób tak ekspansywny, iż można mówić okresowo o inflacyjnej emisji dolara, trwającej po
7 Jeśli przez klasyczny liberalizm rozumieć dorobek teoretyczny angielskiej ekonomii klasycznej
Adama Smitha, Dawida Ricardo i Jean Baptiste Say’a, to neoliberalizmem był dorobkiem nade wszystko Alfreda Marshalla i Johna Batesa Clarka, zaś prace teoretyczne Miltona Friedmana, Augusta von Hayeka czy tzw. ekonomii podażowej należałoby traktować właśnie jako „trzeci” liberalizm, określany przeze mnie mianem postneoliberalizmu.
8 „W ocenie P. A. Samuelsona: „…do największej od 20 lat inflacji i najwyższej od 100 lat stopy procentowej dołączył się najszybszy od 10 lat wzrost bezrobocia”.
9 Główne jej zalecenia to redukcja podatków, eliminacja progresji podatkowej, ograniczenie interwencji państwa i redukcja wydatków na cele socjalne oraz zmniejszenie świadczeń dla bezrobotnych,
a także prywatyzacja sektora państwowego.
10 Stany Zjednoczone nie udźwignęły, m.in. ze względu na koszty wojny wietnamskiej, „wojny
z biedą”, ciężaru ekonomicznego utrzymywania i gwarantowania stabilności światowego systemu monetarnego i w 1971 roku decyzją prezydenta Richarda Nixona zawiesiły wymienialność dolara na złoto
z wszystkimi tego późniejszymi i obecnymi konsekwencjami. Odejście od tej wymienialności umożliwiło USA przez następne dziesięciolecia korzystanie z możliwości inflacyjnej emisji dolara, której to inflacyjne skutki ze względu na fakt, iż dolar pozostawał nadal walutą światową, ponosiło głównie światowe otoczenie.
11 „Było to naturalną konsekwencja zmian w układzie sił między głównymi państwami kapitalistycznymi, zniesienia wymienialności dolara na złoto oraz wprowadzenia w 1973 roku płynnych kursów
walut głównych krajów kapitalistycznych”.
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dziś dzień. Było to możliwe, gdyż efekt inflacyjny rozkładał się globalnie i nie uderzał
bezpośrednio w gospodarkę USA, prowadząc jedynie do obniżania wartości dolara w stosunku do innych walut krajów rdzenia, acz dyskretnie wspomagając tym samym amerykański eksport.12
Umożliwiło to wielką ekspansję finansową na przestrzeni ostatnich trzech dekad
w postaci olbrzymiej emisji dolarów na rynkach światowych, a równocześnie rosnących
długów amerykańskich, finansowanych tą emisją. Była to wszakże finansowa podstawa
kreowania globalnego popytu, jakim był i nadal jeszcze pozostaje rynek amerykański dla
reszty świata. To zadłużenie wewnętrzne stabilizowało gospodarkę światową dzięki znaczeniu amerykańskiego rynku dla handlu światowego.
Tzw. „szok naftowy” stworzył strumień tzw. „petrodolarów” krajów OPEC, lokowanych głównie w bankach krajów rdzenia. Doprowadziło to do zjawiska „nadpłynności”
finansowej światowego systemu finansowego. Ostatecznym jej efektem były łatwo dostępne i tanie kredyty udzielane przede wszystkim państwom krajów semiperyferyjnych
i peryferyjnych na niezmiernie korzystnych warunkach. Uruchomiło to pułapkę zadłużenia, w którą wpadła większość krajów peryferyjnych i semiperyferyjnych, w tym kraje
podległe imperium radzieckiemu, takie jak Polska (Skodlarski i Matera, 2004: 327–328)13.
Powstanie zjawiska globalnego zadłużenia, aż do globalnego kryzysu zadłużeniowego w latach 80., stworzyło jakościowo nową sytuację gospodarki światowej. Poprzednie
transfery zysków w relacji z peryferii i semiperyferii do centrów gospodarki światowej
z tytułu bezpośrednich inwestycji kapitałowych, były oparte zasadniczo na produktywnych inwestycjach tworzących również popyt lokalny i globalny. Transfery natomiast dochodów z tytułu zadłużenia poszczególnych państw semiperyferii i peryferii, koncentrując globalną akumulację kapitału w centrach, równocześnie zasadniczo obniżały i obniżają lokalną oraz regionalną akumulację kapitału w peryferiach i semiperyferiach, ale
także lokalny i regionalny, a w konsekwencji globalny popyt całych społeczeństw zadłużonych krajów i ich gospodarek oraz nie generują nowego popytu w krajach centrów.
Równocześnie od lat 70. XX w. powiększało się, a od 90. wręcz eksplodowało zadłużenie wewnętrzne gospodarstw domowych, sektora finansowego, przedsiębiorstw i władz
publicznych. W kluczowym dla światowej gospodarki rynku USA globalne zadłużenie
krajowe (gospodarstw domowych, firm finansowych, przedsiębiorstw spoza finansów
oraz władz lokalnych, stanowych i federalnych) odniesione do wielkości produktu krajowego brutto wynosiło w 1970 r., jak 1,5 bln USD do 1 bln USD; w 1980 r., jak 4,5 do
2,7; w 1990 r., jak 13,5 do 5,8; w 2000 r., jak 26,3 do 9,8; w 2007 r., jak 47,7 do 13,8 (Foster i Magdoff, 2008: 6). Rosnące długi były więc efektem tworzenia finansowego popytu wewnętrznego, a zarazem globalnego, w sposób który nie zwiększał relatywnie do
wzrostu PKB ogólnych dochodów amerykańskiego społeczeństwa. Odzwierciedla to fakt,
12 Z tej perspektywy utworzenie w Unii Europejskiej strefy nowej waluty światowej w postaci euro, można by przewrotnie nazwać utworzeniem walutowej „tarczy antydolarowej” i taki, w moim przekonaniu, był również jeden z kluczowych, a przemilczanych publicznie motywów stworzenia tej waluty.
13 „W końcu XX wieku najbardziej zadłużony był kontynent azjatycki – ponad 1 bln dol., następnie Ameryka Łacińska – prawie 800 mld dol., Europa Środkowo-Wschodnia – niemal 400 mld dol. I Afryka – 330 mld dol”.
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iż udział wypłacanych zarobków i wynagrodzeń jako procent amerykańskiego PKB spadł
z 53% w 1970 r. do 45,5% w 2005 r., a „realne zarobki najemnych pracowników pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych osiągnęły maksimum w 1972 roku w wysokości
8,99 dolara za godzinę, by spaść w 2006 roku do 8,24 dolara (równoważnie do realnej godzinowej stawki płac z 1967 roku), pomimo olbrzymiego wzrostu wydajności i zysków
przez przeszło kilka dekad” (Foster i Magdoff, 2008: 12).

4. Globalizacja i globalna spekulacja finansowa
Doszło równolegle do dalszych zmian w postaci deregulacji krajowych rynków finansowych dzięki likwidacji kontroli udzielania kredytów, deregulacji stopy procentowej,
ograniczenia barier w dostępie do sektora usług finansowych, zmniejszania zakresu regulacji sektora finansowego (Mesjasz, 2006: 108–109).
Sama deregulacja finansowych rynków krajowych otworzyła od przełomu lat 70.
i 80. XX w. możliwości swobodnych przepływów kapitałów w krajach rdzenia, a od lat
90. w krajach semiperyferyjnych i peryferyjnych. Proces ten w ramach tzw. Konsensusu
Waszyngtońskiego (Haliżak, 2004: 14–15)14 w stosunku do krajów semiperyferyjnych
i peryferyjnych był nie tylko zalecany, ale wręcz wymuszany przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy i Bank Światowy, szczególnie na krajach, z którymi zawierały one porozumienia oraz był dodatkowo narzucany przez prowadzący amerykańską politykę gospodarczą za granicą Departament Skarbu USA. Konsensus Waszyngtoński zastąpił w latach 90. w sposób nieformalny i dyskretny już wcześniej rozsypany system Bretton Woods. Ten nowy ład Konsensusu Waszyngtońskiego został oparty na postneoliberalnych
doktrynach ekonomicznych (Stiglitz, 2006: 210)15. Postneoliberalizm okazał się być doktryną legitymizującą ekspansję globalną kapitału finansowego krajów rdzenia.
Forsowanie deregulacji i ograniczaniu roli państwa, a także prywatyzacja, służyły
nade wszystko otwieraniu rynków finansowych krajów peryferyjnych i semiperyferyjnych na globalny kapitał, przede wszystkim amerykański. Zapewniało to amerykańskim
kapitałom finansowym, choć również kapitałom innych krajów rdzenia, nowe możliwości wielkich zysków, choć tworzyło olbrzymie ryzyko dla samych krajów słabiej rozwi-

14 „Mamy tutaj do czynienia z synergią idei globalnego kapitalizmu w postaci neoliberalnej koncepcji gospodarowania, opartej na ekonomii podażowej i restrykcyjnej polityce fiskalnej i monetarnej z jednej strony, a z drugiej na zespole: a) instytucji gospodarki światowych ulokowanych w Waszyngtonie, stolicy USA: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, b) agend rządu federalnego USA:
Urząd Rezerwy Federalnej, Ministerstwo Skarbu i inne, c) agend sektora prywatnego: agencje ratingowe, ośrodki analityczne (think tanks), d) ośrodków akademickich i pracujących tam wybitnych przedstawicieli nauk ekonomicznych. Instytucje te łączy bliskość położenia, tożsamość ideowa oraz mobilność
osób w nich pracujących.”
15 „Te fundamentalistyczne poglądy na rynek znalazły odbicie w podstawowej strategii rozwoju
(a także strategii zarządzania i transformacji od komunizmu do rynku) popieranej od lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku przez MFW, Bank Światowy i amerykańskie Ministerstwo Skarbu, nazywanej albo
„neoliberalizmem”, albo, w związku z tym, że wszyscy planujący je gracze mieli siedziby w Waszyngtonie, „porozumieniem waszyngtońskim”.
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niętych (Stiglitz, 2006: 243)16, a w najskrajniejszych formach dawało efekty lokalnych
i regionalnych kryzysów finansowych, jak kryzys meksykański czy azjatycki. Otwieranie rynków finansowych krajów semiperyferii i peryferii oraz ich deregulacja były niczym innym jak rozszerzaniem możliwości globalnej spekulacji finansowej kosztem gospodarek krajów słabiej rozwiniętych. Tak więc do transferu zysków z inwestycji bezpośrednich zwykle transnarodowych korporacji krajów rdzenia oraz transferu dochodów
z tytułu zadłużenia globalnego, doszedł nowy rodzaj transferu zysków osiąganych w drodze spekulacji kapitałów rdzenia na rynkach finansowych poszczególnych krajów peryferyjnych i semiperyferyjnych. W konsekwencji wzmógł się również w ostatnich latach
transfer nadwyżki ekonomicznej z tych krajów do rdzenia systemu światowego. Na podstawie danych ONZ można ocenić, iż „w 2006 roku transfer netto z biednych do bogatych krajów wzrósł do 784 mld USD, z 229 mld USD w 2002 roku (…). Nawet najbiedniejsze kraje, takie jak w subsaharyjskiej Afryce są teraz eksporterem pieniędzy do krajów bogatych” (Rosenberg, 2007). Strukturalne zmiany rozwarstwiające gospodarczo
świat wtórnie zawężały i zawężają oraz spłycały i spłycają możliwości znajdowania nowych źródeł globalnego popytu, jako warunku zyskownych inwestycji.
Globalizacja rynków finansowych zmieniła przy tym strukturę finansów światowych,
dzięki możliwości pożyczek wprost z rynków kapitałowych, głównie w formie emisji
własnych zabezpieczających papierów wartościowych (tzw. sekurytyzacja), co zmniejszyło rolę tradycyjnych banków komercyjnych i stworzyło potęgę banków inwestycyjnych
(Mesjasz, 2006: 110). Banki inwestycyjne krajów rdzenia stały się kluczowym podmiotem światowej spekulacji finansowej, tworząc na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat faktycznie, a przy tym dyskretnie, nową strukturę globalnych kapitałów z oligopolistyczną
dominacją globalną kapitału finansowego.
Nowe i szerokie możliwości światowej spekulacji spotęgowało wręcz pojawienie się
i rozpowszechnienie od początku lat 80. nowych instrumentów finansowych spekulacji,
w postaci nowego historycznie rodzaju papierów wartościowych, zwanych instrumentami pochodnymi lub derywatami. Ich historyczna nowość w systemie globalnej gospodarki polega na tym, iż po raz pierwszy są to papiery wartościowe wystawiane nie pod
wartość realnych aktywów gospodarczych, jak w przypadku akcji czy obligacji, lecz pod
zmienną w czasie wartość innych papierów wartościowych, tak jak w wypadku większości terminowych kontraktów finansowych (futures), wystawianych pod zmienną wartość
depozytów bankowych czy papierów wartościowych oraz pod indeksy kursów akcji czy
większość opcji finansowych wystawianych pod waluty, instrumenty kredytowe oraz kursy akcji (Zabielski, 2002: 276–292). Szerokie wprowadzenie derywatów zarówno na
giełdy, jak i ich obrót pozagiełdowy, wywołały w latach 90. gwałtowny skok ilości
i wartości transakcji handlu tymi swoistymi papierami wartościowymi (Mesjasz,
2006: 111)17.
16 „Kiedy napływał do nich kapitał, wzrost ulegał lekkiemu przyspieszeniu, jednak gdy kapitał odpływał albo gdy trzeba było płacić odsetki, aby go zatrzymać, powstałe szkody były znacznie większe
niż chwilowe korzyści”.
17 „W latach 90. XX w. handel derywatami na giełdach zwiększył się sześciokrotnie, a poza giełdami piętnastokrotnie”.
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Wszystko to stworzyło olbrzymie możliwości globalnej spekulacji finansowej, w którą włączono globalne zasoby kapitałowe i zinstytucjonalizowane oszczędności, tworząc
sytuację globalną określaną jako „kasyno gospodarcze”. Czynnikiem dodatkowym ułatwiającym spekulacyjne transakcje wielkich banków inwestycyjnych oraz „kreatywną
księgowość” stała się zapoczątkowana w USA, a przenoszona na resztę świata, deregulacja bankowości prowadzona w interesie zwiększenia zysków, gdyż „(…) regulacja ogranicza zyski – a zatem deregulacja oznacza większe zyski” (Stiglitz, 2006: 110).
Największymi spekulantami globalnymi stały się banki inwestycyjne krajów rdzenia,
szczególnie główne banki amerykańskie, na czele z Lehman Brothers. W finansową spekulację na globalną skalę wdały się wszakże nie tylko wielkie banki inwestycyjne, lecz
również banki komercyjne, fundusze emerytalne i powiernicze oraz fundusze hedgingowe, a nawet wielkie przemysłowe korporacje transnarodowe. Dla korporacji przemysłowych spekulacja finansowa nigdy nie stanowiła wszakże kluczowego co do wielkości
zasobów kapitałowych, sposobu maksymalizacji masy zysków w skali globalnej. Jej rola zaczęła wszakże rosnąć od lat 70. ubiegłego wieku, gdy zyski z operacji finansowych,
jako procent ogólnych zysków, w samym tylko przemyśle amerykańskim wzrosły z 16–
14% w połowie lat 60., do 40% w 2005 r. (Economic Report of the President, 2008). Dodam, że za bankructwem amerykańskich koncernów samochodowych General Motors
i Chrysler, ale też głębokimi problemami finansowymi szeregu innych korporacji amerykańskich, na czele z koncernem samochodowym Forda oraz innych firm światowych,
stoi w moim przekonaniu niemożność dalszego generowania nieznaczących zysków
w drodze spekulacji finansowej przy dotychczasowym generowaniu strat z tytułu produkcji.
Globalna spekulacja finansowa była i jest tworzeniem gigantycznej masy spekulacyjnego pieniądza nie mającego odpowiadającej mu wielkości w świecie realnych wartości
ekonomicznych towarów, usług, inwestycji czy skomercjalizowanych zasobów rzeczowych. Masę tworzonego w ten sposób pieniądza obrazują syntetyczne dane z pracy
François Morin’a (2006), z których wynika, że w 2002 roku, przy wielkości światowego
PKB mierzonego transakcjami sprzedaży dóbr i usług o wielkości 32,3 bln USD i transakcjach walutowych obsługujących międzynarodowy handel towarów i usług w wysokości 8 bln USD, transakcje walutowe w świecie miały wartość 384,4 bln USD, zaś transakcje handlu derywatami 699 bln USD (Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego…, 2007: 5).
Obecny kryzys finansowy jest tylko dalszym ciągiem, choć już globalnym, lokalnych i regionalnych kryzysów, z jakimi mieliśmy do czynienia od kilkunastu lat w efekcie globalizacji rynków finansowych i spekulacji finansowej.18 Podstawą zrozumienia
ich konstytutywnych przyczyn jest zrozumienie globalnego charakteru kapitału finansowego i jego nowej roli w globalnych procesach akumulacji kapitału, a więc i istoty glo18 I tak w 1994 roku wybuchł kryzys finansowy w Meksyku, w 1998 roku w Rosji, a w 1999 r.
w Brazylii i Argentynie, zaś najpoważniejszym z nich był kryzys w Azji Południowo-Wschodniej lat
1997–1998, który objął Tajlandię, Koreę Południową, Indonezję, Malezję i Filipiny, i miał ogólnoświatowe konsekwencje przenosząc się na kraje Dalekiego Wschodu (Singapur, Hong-Kong, Tajwan), a następnie Amerykę Łacińską (Brazylia, Meksyk, Argentyna) oraz Europę Wschodnia (Rosja, Czechy, Słowacja) oraz giełdy krajów rdzenia.
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balizacji finansów światowych. „Kapitał finansowy – podsumowywał P. Sweezy jeszcze
w 1994 r. w jednym ze swych wykładów o znamiennym tytule „Triumf kapitału finansowego” – kiedy uwolnił się z swej właściwej roli jako skromnego pomocnika produkcji realnej gospodarki, nieuchronnie stał się spekulacyjnym kapitałem nastawionym wyłącznie na swą własną samoekspansję. We wcześniejszym okresie nikt nawet nie śnił, że kapitał spekulacyjny, fenomen tak stary jak kapitalizm, mógłby stać się dominujący w narodowej gospodarce, nie mówiąc już o całym świecie. A to się stało” (Sweezy, 1994: 1).

5. Finansjalizacja globalnej akumulacji kapitału
Globalizacja rynków finansowych i narastająca globalna spekulacja oraz eksplozja finansów światowych, dzięki czemu rozmiary transakcji finansowych wyprzedzały wielokrotnie ilość i wartość transakcji towarowych, określono w literaturze ekonomicznej
i międzynarodowych stosunków gospodarczych, nie wyjaśniając wszakże jej przyczyn,
jako „finansjalizacja gospodarki” (ang. financialization). Określana była ona jako stale rosnąca, a odseparowana od realnej gospodarki produkującej dobra i usługi oraz żyjąca
własnym życiem masa stale powiększających się obrotów finansowych na rynkach globalnych. W procesie tej finansjalizacji, jako istoty globalizacji finansowej, to kapitał finansowy miał odgrywać rolę lokomotywy gospodarczej świata, a nowym motywem napędowym gospodarki kapitalistycznej miało stać się „robienie pieniędzy bez pośrednictwa produkcji” (Chołaj, 2003: 270).
Masa kreowanego tak pieniądza stworzyła połączone ze sobą wielopoziomowe, sieciowe geograficznie i funkcjonalnie balony oraz bańki spekulacyjne, z których jedne zasilały kolejne. Ulokowane one były w rozdymanych spekulacją aktywach, od akcji i obligacji poczynając, przez ceny narodowych walut, a na wartości światowych surowców
i żywności kończąc. Łatwość i wielkość generowanych dzięki spekulacji finansowej zysków ułatwiła przy tym współzależne prowadzenie szerokiej akcji kredytowej w skali
międzynarodowej oraz krajowej przez banki i pozostałe instytucje finansowe, czego efektem był postępujący od lat 70. wzrost zadłużenia globalnego oraz eksplozji długu wewnętrznego w poszczególnych krajach.
Ten kumulatywny wzrost zadłużenia był wszakże stymulatorem gospodarki, tworząc
efektywny popyt i umożliwiając czerpanie zysków coraz bardziej spoza realnej gospodarki. „Poczynając od 1970 roku – podsumowują John B. Foster i Fred Magdoff – zyski finansowe (z operacji finansowych – przyp. aut.) i niefinansowe (zyski z realnej gospodarki – przyp. aut.) miały tendencję do zwiększania się w tym samym stopniu co PKB.
Jednakże w późnych latach 90. finanse wydawały się nabierać znaczenia żyjąc własnym
życiem (…)” (Foster i Magdoff, 2008: 7). W 1988 r. P. Sweezy i H. Magdoff, analizując
załamanie amerykańskiego rynku akcji z 1987 r., doszli do wniosku, że wcześniej czy
później dojdzie do głównego kryzysu finansowego, którego głębokość obezwładni możliwości przeciwdziałania mu, co wygeneruje ciężki światowy kryzys gospodarczy, który
przejdzie w chroniczną stagnację (Magdoff i Sweezy, 1988: 76). Wywołane kryzysem na
rynku papierów wartościowych wystawionych na amerykańskie kredyty hipoteczne
w 2007 r. pęknięcie w tym kluczowym dla procesów spekulacyjnych kraju, okazało się
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we wrześniu 2008 r. niemożliwe już do zasadniczego opanowania. Tak więc obecny światowy kryzys finansowy jest kryzysem strukturalnym całej fazy globalizacji finansowej,
a finansjalizacja gospodarki globalnej okazała się być w swej ekonomicznej istocie efektem globalnej spekulacji finansowej i eksplozji długów. Finansowa ekspansja, a następnie finansowa eksplozja postępująca od lat 70. XX w., zakończyła się ostatecznie
w 2008 r. finansowa implozją.
Skala procesów globalnej spekulacji wskazuje, że była ona związana przez ostatnie
ponad 30 lat istnienia globalnej gospodarki z procesami akumulacji kapitału w skali systemu światowego. Jak dowodzili tego już w 1983 r. Harry Magdoff i Paul Sweezy jest to
„finansjalizacja procesu akumulacji kapitału” (Magdoff i Sweezy, 1983: 11–12). Ich zdaniem finansjalizacja ta jest efektem sytuacji stagnacji światowego kapitalizmu od lat 70.
ubiegłego stulecia. Była ona rzeczywistym powodem najpierw ekspansji finansowej, która przeszła następnie w eksplozję finansową ze spekulacją globalną. Sami autorzy dowodzili, że to stagnacja sektora produktywnego pchała kapitał do finansjalizacji jego akumulacji. Historyczny proces stagnacji sektora prywatnego w samym USA obrazują syntetycznie inwestycje trwałe netto sektora prywatnego (łącznie z wojskowo zorientowanymi wydatkami rządu) jako procent PKB (Foster, 2008: 3). Rosły one w latach 60. z 3,5%
w 1965 roku do poziomu 4,7% PKB w 1970 roku, aby wejść w długofalowy trend spadkowy, z okresowym wzrostem z początkiem lat 80. (do ponad 4,5% w 1983 r.) i drugą połową lat 90. (do 3,7% w 2000 r.), aby w 2005 r. ostatecznie spaść do poziomu blisko 1,6%.
Zdaniem autora tych obliczeń Johna B. Fostera, szczególnie dobitnym potwierdzeniem,
iż przyczyną tego jest brak zyskownych możliwości inwestowania, a nie brak nadwyżki,
jest fakt, iż transnarodowe „korporacje siedzą obecnie na górze gotówki – w nadmiarze
jest 600 mld dolarów w oszczędnościach korporacyjnych, które rosną w tym samym czasie, gdy inwestycje spadają stosownie do braku zyskownych rynków zbytu” (Foster, 2008:
10). Jeszcze bardziej wyrazistym na to dowodem w przypadku gospodarki amerykańskiej jest narastające od połowy lat 80. rozchylenie pomiędzy zyskami a inwestycjami
netto jako udziału w PKB, z drastycznym rozwarciem pomiędzy szybko rosnącą krzywą
zysków, a szybko spadającą krzywą inwestycji netto po roku 2000 (Foster i Magdoff,
2008: 14). Sam P. Sweezy w latach 90. ściśle wiązał finansjalizację procesu akumulacji
kapitału przede wszystkim ze światowym trendem rozpowszechniania „monopolistycznych (czy oligopolistycznych) korporacji wielonarodowych” i światowym trendem słabnącej stopy wzrostu (Sweezy, 1994: 3).

6. Kryzys efektywnego popytu globalnego i globalnej akumulacji kapitału
Tak więc nowym sposobem przeciwdziałania stagnacji produktywnej gospodarki systemu światowego stała się właśnie nade wszystko finansjalizacja akumulacji kapitału
oparta na globalnej spekulacji finansowej i eksplozji kredytowej, które była od lat 80.
istotnym źródłem finansowania efektywnego popytu światowego. Strukturalnym, by nie
powiedzieć systemowym powodem tego, iż maksymalizacja masy zysków w formie spekulacji globalnej stała się kluczowym sposobem światowej akumulacji kapitalistycznej
krajów rdzenia, była stagnacja globalnej akumulacji kapitału w formie produktywnej,
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a jej przesłanką niedostateczny popyt globalny na zyskowną produkcję dóbr i usług. Mówiąc jeszcze inaczej, to niemożność uzyskiwania wysokich zysków w sferze produktywnej, jak dowodzi tego również I. Wallerstein, pchnęła kapitały w obszar finansowej spekulacji, który ostatecznie podważył obecnie, po implozji systemu finansowego świata,
podstawy przyszłej akumulacji kapitału w skali globalnej (Wallerstein, 2008).
Obecny światowy kryzys finansowy jest więc nie tylko strukturalnym kryzysem globalizacji finansowej jako globalnej formy spekulacji kapitałów pieniężnych, lecz również strukturalnym kryzysem globalnej akumulacji kapitału odsłoniętej załamaniem się
finansjalizacji, a mającym swe najgłębsze przyczyny w globalnym braku efektywnego popytu wywołanym niemożnością zyskownej absorpcji globalnej nadwyżki kapitałowej.
W swej najnowszej pracy, w całości poświeconej obecnemu kryzysowi gospodarczemu
i zasadniczo opartej na wnioskach P. Sweezy’ego i H. Magdoffa, J.B. Foster i F. Magdoff
(2009) rozwijają w szczegółowych już analizach ich tezę, iż kryzys finansowy jest tylko
symptomem głębokich problemów światowej gospodarki związanych ze stagnacją produktywnej gospodarki dojrzałego kapitalizmu. „To była – piszą w J.B. Foster i F. Magdoff – rzeczywistość ekonomicznej stagnacji poczynając od lat 70., (…) która prowadziła do pojawienia się nowego sfinansjalizowanego ustroju kapitalistycznego, rodzaju paradoksalnego finansowego Keynesizmu, zgodnie z którym popyt w gospodarce był stymulowany przede wszystkim dzięki bańkom finansowym” (Foster i Magdoff, 2009: 129).
Obecne działania antykryzysowe większości rządów państw centrum, na czele z rządem USA, są zasadniczo oparte na poglądzie sformułowanym przez Miltona Friedmana
i Anna’e Schwarz (Friedman i Schwarz, 1963), iż przyczyny Wielkiego Kryzysu były
monetarne i sam kryzys mógł być zwalczony środkami monetarnymi, dzięki zapewnieniu pieniężnej płynności od momentu wystąpienia krachu finansowego. Stąd obecne
główne działania poszły w kierunku analogicznym jak w Stanach Zjednoczonych, koncentrując się na ratowaniu płynności finansowej zagrożonego upadkiem systemu bankowego, a szerzej finansowego, a nie na pakietach stymulacyjnych dla realnej gospodarki.
Mimo olbrzymiego wsparcia finansowego, bez którego kryzys finansowy prawdopodobnie przeszedłby w wielki krach światowy o lawinowym charakterze, zaledwie uniknięto katastrofy finansowej, a w konsekwencji i gospodarczej. Światowa recesja gospodarcza, choć zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych krajów, stała się faktem.
Wiele zaś wskazuje na to, iż doszło do implozji tylko części wielopiętrowej i wielopłaszczyznowej finansowej struktury spekulacyjnej, a trudna do oszacowania wielkość tzw.
„toksycznych aktywów” nadal zalega w strukturze światowego systemu finansowego
(AIG pobił .., 2009: B5). W samym tylko niemieckim systemie bankowym ich wielkość
jest szacowana jeszcze na 816 mld euro (Niemieckie banki z…, 2009: B1)19. Tym samym można oczekiwać, jeśli nie kolejnego czy kolejnych załamań finansowych w postaci bankructw, czy tylko zasadniczych trudności w systemie instytucji finansowych na
czele z bankami, to mniej czy bardziej dyskretnego osuwania się tychże w postaci stałych
trudności i blokad w ich działalności.
19 „Dziennikarze „Sueddeutche Zeitung” dotarli do tajnego raportu Bafin, czyli Federalnej Agencji
Nadzoru nad Usługami Finansowymi. Zgodnie z tym opracowaniem wielkość „problematycznych” kredytów i papierów wartościowych w niemieckich bankach wynosi aż 816 mld euro”.
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Samo zaś ratowanie instytucji finansowych na czele z bankami poprzez dofinansowywanie ich z pieniędzy publicznych jest na dłuższą metę potwierdzaniem sensu ich finansowych spekulacji i rozrzutnych akcji kredytowych.20 Zarówno w skali międzynarodowej, jak i w skali największych gospodarek świata uwikłanych w globalną spekulację
finansową, nie podjęto istotnych kroków mających ją nawet ograniczyć, nie mówiąc o demontażu światowej struktury spekulacji finansowej, która jest kluczowym instrumentem
finansjalizacji globalnej akumulacji kapitału. Samo wzmocnienie kontroli państwowej
czy ponadpaństwowej działalności banków i instytucji finansowych jest tylko doraźnym
działaniem zastępczym. Dlatego też po krótkim okresie wywołanym zagrożeniem stabilności globalnych finansów rozpoczęto nową falę spekulacji mającej odrobić straty, czego pośrednim dowodem jest ponowna globalna spekulacja cenami ropy naftowej przez
dwa największe amerykańskie banki inwestycyjne: Morgan Stanley i Goldman Sachs.

Zakończenie
Demontaż światowej struktury spekulacji finansowej jest niezbędnym warunkiem
ograniczania i likwidacji finansjalizacji globalnej akumulacji kapitału dla stabilizacji gospodarki światowej, i będzie to głównie wielki problem polityczny. Trudno bowiem przypuszczać, iż oligopolistyczny kapitał finansowy krajów rdzenia zechce zrezygnować ze
swej kluczowej pozycji i kapitałowych profitów bez presji i walki politycznej. A że problem jest globalny, będzie to wymagało utworzenia nowego ładu gospodarczego świata,
jeśli ten ma się nie pogrążyć w nieustannym chaosie. Hasło „nowego Bretton Woods”
nie wydaje się być w tej sytuacji postulatem maksymalistycznym.
Nie rozwiąże to wszakże strukturalnych przyczyn samej finansjalizacji gospodarki
światowej w postaci niewystarczającego efektywnego popytu globalnego dla wchłonięcia globalnej nadwyżki ekonomicznej w drodze jej produktywnej akumulacji, a potęgowanego stałym rozwarstwianiem ekonomicznym świata i poszczególnych krajów. I to
jest największe wyzwanie teoretyczne początku XXI w. dla nauk ekonomicznych. Jego
podjęcie wymaga już przekroczenia obecnego dorobku teoretycznego ekonomii, w tym
nade wszystko dorobku J.M. Keynesa, M. Kaleckiego i P.M. Sweezy’ego.
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The Global Economic Crisis and the Global Accumulation of Capital
Summary
The article presents a thesis that the current global economic crisis is the Second
Great Depression, after the First Great Depression of the 30s. This is a global crisis of
capital accumulation, which is caused by insufficient global demand. The author analyses the theoretical output of John Maynard Keynes, Michał Kalecki, Paul Baran and Paul
Sweezy. The post-war „Golden Age” of the capitalist economy ended in 1973 with a deep stagflation of the 70s and 80s. Capitals searching for profitable investment, started to
be invested in financial speculation, growing since the 80s. This speculation was enabled
on a global scale by the Washington Consensus in the 90s. The explosion of financialization of the global economy began. The author presents the analyses of Paul Sweezy and
Harry Magdoff, who argued that this was financialization of global accumulation of capital in a form of world financial speculation. This process was completed by the financial crash in 2008, which was the implosion of global speculative balloons. Economics
and global economic policy faced challenges of creating new world economic order.
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