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Wst p 
W epoce zglobalizowanej gospodarki, p ynnej nowoczesno ci i spo ecze stwa ry-

zyka kryzys gospodarczy ujawniaj cy si  w jednej cz ci wiata wywo uje niemal 
natychmiastowe reperkusje w skali ca ego globu1. Taki scenariusz rozwoju wypadków 
mo na obserwowa  od kilku lat – zrazu wydaj cy si  atwy do opanowania kryzys 
rynku finansowego w Stanach Zjednoczonych (jego pocz tek datuje si  na 2007 rok)  
z czasem spowodowa  ujawnienie si  dysfunkcji wielu innych gospodarek narodo-
wych2. Szczególnie bole nie symptomy kryzysu da y o sobie zna  w tych pa stwach 
Unii Europejskiej (UE), które wiedzione nadziej  d ugotrwa ego wzrostu gospodar-
czego prowadzi y nieodpowiedzialn  polityk  fiskaln 3. W konsekwencji wizja stag-
nacji, a w najbardziej dramatycznych scenariuszach – d ugotrwa ej recesji, sta a si  
wizj  realn  tak e w pozosta ych krajach cz onkowskich UE, z których cz  radzi a 
sobie (i wci  radzi) ze skutkami kryzysu lepiej, a cz  gorzej4. Widoczne w 2013 
roku oznaki o ywienia gospodarczego spowodowa y jednak wzrost poziomu optymiz-
mu rz dz cych europejskimi pa stwami, cho  zapewne wielu z nich ma wiadomo  
tego, e konsekwencje gospodarcze, polityczne i spo eczne wydarze  z lat 2008–2012 
d ugo jeszcze b d  dawa y o sobie zna 5. 

Ubocznym skutkiem kryzysu w UE by o tak e obni enie si  tempa wzrostu gos-
podarczego w krajach silnie powi zanych z poszczególnymi gospodarkami europej-
skimi. Mowa tu g ównie o aspiruj cych do cz onkostwa w UE krajach Ba kanów 
Zachodnich, jeszcze niedawno bole nie do wiadczanych przez wojny i interwencje si  
                                                           
1 Ten wniosek – mog cy nawet zosta  uznany za truizm – potwierdzaj  analizy nie tylko 
ekonomistów, ale tak e socjologów. Zob.: J. E. Stiglitz, Globalizacja, prze . H. Simbierowicz, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004; U. Beck, Spo ecze stwo ryzyka. W drodze do 
innej nowoczesno ci, prze . S. Cie la, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004; Z. Bau-
man, P ynne czasy. ycie w epoce niepewno ci, prze . M. akowski, Wydawnictwo Sic!, War-
szawa 2007. 
2 A. Nosek, A. Pietrzak, Efekt domina czyli mi dzynarodowa transmisja kryzysów – na przyk-
adzie wspó czesnego kryzysu finansowego, (w:) W. Michalczyk (red.), Wybrane problemy gos-

podarki wiatowej pierwszej dekady nowego wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wroc awiu – Katedra Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wroc aw 2009, 
s. 82–92. 
3 W. Szyma ski, Kryzys globalny. Pierwsze przybli enie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009. 
4 W. Anio , Kryzys finansowy w Europie. Reperkusje dla polityki spo ecznej, „Polityka Spo e-
czna”, nr 4 (2011), s. 1–6. 
5 Zob. artyku y pomieszczone w tomie: K. Falkowski (red.), Kryzys gospodarczy 2008–2009 
w Europie Wschodniej i pa stwach ba tyckich, Oficyna Wydawnicza Szko y G ównej Handlo-
wej, Warszawa 2011. 
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mi dzynarodowych. Tragiczne wydarzenia ko ca XX wieku ust pi y w I dekadzie 
XXI wieku procesom stabilizacji politycznej i odbudowy gospodarczej w tym regio-
nie, i jeszcze do niedawna mog o si  wydawa , e trend ten trudno b dzie powstrzy-
ma . Charakterystyczne dla regionów peryferyjnych uzale nienie od gospodarek cen-
trum6 spowodowa o jednak na Ba kanach wyst pienie powa nych perturbacji i prob-
lemów spo ecznych charakterystycznych dla doby kryzysu7. Paradoksalnie – lepiej 
w tej sytuacji poradzi y sobie kraje nieb d ce w UE ni  – stoj ce na prze omie 2012 
i 2013 roku na kraw dzi niewyp acalno ci – S owenia i Chorwacja8. Marne to jednak 
pocieszenie dla obywateli Serbii, Czarnogóry, Macedonii czy Albanii. To, w jaki sposób 
rz dy wymienionych pa stw reagowa y na kryzys gospodarczy, zw aszcza w jego 
spo ecznym wymiarze, stanowi zasadniczy przedmiot moich rozwa a .  

W niniejszej pracy staram si  odpowiedzie  na nast puj ce – wa ne z punktu 
widzenia omawianej problematyki – pytania szczegó owe: 
1) Czy sytuacja polityczna w pa stwach Ba kanów Zachodnich jest stabilna i czy 

podmioty uznane za kluczowe dla prawid owego funkcjonowania systemu demo-
kratycznego – tj. partie, parlamenty i rz dy – zdolne s  do wype niania swoich 
spo ecznych funkcji? 

2) Jaka jest aktualna kondycja ekonomiczna pa stw Ba kanów Zachodnich? Czy 
kryzys gospodarczy min , czy te  pa stwom tym wci  grozi recesja? Jakie re-
perkusje spo eczne wywo a y zdarzenia kryzysowe i czy obiektywne uwarunko-
wania (czynniki strukturalno-kulturowe) mog y mie  znaczenie dla przyjmowa-
nych przez rz dz cych strategii przezwyci ania skutków kryzysu? 

3) Jaki model instytucjonalny polityki spo ecznej przyj to w pa stwach Ba kanów 
Zachodnich? Czy polityka spo eczna postrzegana jest przez pryzmat wielosekto-
rowo ci, czy te  kompetencje w tej materii przypisano konkretnym ministerstwom? 
Kto odpowiada w poszczególnych systemach politycznych za strategiczne progra-
my zwi zane z realizacj  polityki spo ecznej? 

                                                           
6 Nomenklatura zaczerpni ta z pracy: I. Wallerstein, Analiza systemów– wiatów. Wprowadze-
nie, prze . K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2007. 
7 Zob. M. Lessenski, How are the Balkans Weathering the Storm of the Economic Crisis: 
Comparing the Implication across Countries in the Regional and European Context, (w:) The 
Western Balkans: Between the Economic Crisis and European Perspective, Institute for Regio-
nal and International Studies, Sofia 2010, s. 6–29. 
8 Zob.: K. Kubiszewska, Economic Crisis in Croatia, „Oeconomia Copernicana”, nr 2 (2013), 
s. 57–72; K. Ott, The crisis in South East Europe – the case of Croatia, (w:) W. Bartlett, 
V. Monastiriotis ( ed.), South East Europe after the Economic Crisis: a New Dawn or back to 
Business as Usual?, London School of Economics and Political Science, London 2010, s. 71–80. 
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4) Jakie dzia ania w zakresie polityki spo ecznej podj li dotychczas rz dz cy, by 
zminimalizowa  skutki kryzysu gospodarczego? Czy nacisk k adziony by  przez 
nich na rozwi zania charakterystyczne dla rynków peryferyjnych (zabiegi obli-
czone na wykorzystanie potencja u taniej si y roboczej i przyci gni cie mo liwie 
du ej liczby inwestorów zagranicznych), czy te  wprowadzano w ycie programy 
d ugofalowe maj ce na celu modernizacj  gospodarek i uczynienie ich bardziej 
konkurencyjnymi i innowacyjnymi? 
Odpowied  na powy sze pytania powinna pomóc zweryfikowa  trzy kluczowe 

hipotezy, które postawi em przed przyst pieniem do bada . Uzna em wst pnie, e 
poziom demokratyzacji systemów politycznych poszczególnych pa stw Ba kanów 
Zachodnich jest na tyle niski, e oczekiwanie, i  partie, parlamenty oraz rz dy b d  
urzeczywistnia  spójny model polityki spo ecznej zasadzaj cy si  na okre lonych 
przes ankach ideologicznych (niezale nie od tego czy neoliberalnych, czy socjalde-
mokratycznych), by oby wyrazem politycznej naiwno ci. W pa stwach o nieugrun-
towanej tradycji demokratycznej w adza traktowana jest bowiem w kategoriach 
„ upów”, a wszelka aktywno  ekonomiczno-spo eczna rz dz cych sprowadza si  do 
dba o ci o zachowanie mo liwie du ego wp ywu na pozosta ych aktorów gry tocz cej 
si  o t  w adz . Oddalaj ca si  perspektywa cz onkostwa pa stw Ba kanów Zachod-
nich w UE jest argumentem wzmacniaj cym t  pesymistyczn  hipotez  – brak bo-
wiem nacisku ze strony organizacji lub pa stw o wi kszym baga u demokratycznych 
do wiadcze  nie daje impulsu do zmiany takiej postawy. 

Zak adam te  – po drugie – e podobnie jak od ba ka skich liderów politycznych 
nie nale y oczekiwa  jasnej ideologicznej wizji reagowania na sytuacje kryzysowe, 
tak nie nale y równie  spodziewa  si  po nich zbyt wielu pragmatycznych dzia a , 
które mia yby na celu stworzenie dalekosi nego planu rozwoju pa stw Ba kanów 
Zachodnich. W tej kwestii dzia ania poszczególnych rz dów b d  charakterystyczne 
dla gospodarek peryferyjnych – najprostszym sposobem radzenia sobie z kryzysow  
sytuacj  spo eczn  b dzie tworzenie preferencyjnych warunków dla inwestorów zag-
ranicznych. Innymi s owy: recept  na kryzys gospodarczy i powi kszaj c  si  skal  
ubóstwa b dzie wykorzystanie potencja u taniej si y roboczej i uleg ego pa stwa pot-
rafi cego zach ci  inwestorów do inwestowania przy pomocy systemu preferencyj-
nych stawek podatkowych lub innych profitów politycznych. 

Po trzecie wreszcie wydaje si , e odpowiedzialno  za fiasko polityki spo ecznej, 
rozumianej w kategoriach kompleksowego systemu maj cego na celu rozwój spo ecz-
nie odpowiedzialnej gospodarki (a wi c dzia a  obliczonych na podwy szenie jako ci 
edukacji, ochrony zdrowia, zrównowa enia rozwoju, wzmacniania kapita u spo ecz-
nego itp.), ponosz  nie tylko politycy, ale tak e urz dnicy administracji oraz sami 
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obywatele. Pa stwo w optyce spo ecze stwa jawi si  bowiem na Ba kanach jako 
instytucja obca, któr  – je li to korzystne – warto wykorzysta  dla realizacji swoich 
partykularnych celów, ale która w adnej mierze nie budzi spo ecznego zaufania. 
Przekonanie o powszechno ci korupcji, niskiej jako ci elit rz dz cych, trudno ci       
w dost pie do instytucji publicznych powoduje, e nawet najbardziej ambitny model 
prowadzenia polityki spo ecznej skazany jest na niepowodzenie. W tym kontek cie 
kryzys gospodarczy móg by zosta  wykorzystany nie tyle do celów zreformowania 
struktury wydatków publicznych, co do naprawy aparatu administracyjnego pa stwa   
i budowy zr bów spo ecze stwa obywatelskiego kieruj cego si  w swoich dzia aniach 
ide  solidarno ci spo ecznej. 

Jako wiod c  metod  badawcz , która daje szans  weryfikacji powy szych hi-
potez, przyj em analiz  porównawcz  w wariancie ma ej liczby obiektów9. Chcia em 
bowiem, by badanie dotyczy o zasadniczo Ba kanów Zachodnich, a nie poszczegól-
nych pa stw tego regionu. Przy tym nale y podkre li , e termin „Ba kany Zacho-
dnie” ma charakter operacjonalizuj cy pewn  zmienn  – zosta  przyj ty w nomenkla-
turze urz dników instytucji mi dzynarodowych na zbiorcze okre lenie grupy to sa-
mych geopolitycznie pa stw, które nie s  ekonomicznie i politycznie zaawansowane 
na tyle, by w krótkiej perspektywie czasowej sta  si  pe noprawnymi cz onkami UE. 
Do tego grona zalicza si  zatem: Serbi , Czarnogór , Macedoni , Albani , Bo ni        
i Hercegowin  oraz – co z punktu widzenia prawno-mi dzynarodowego wzbudza licz-
ne kontrowersje – Kosowo. Coraz cz ciej tak e w literaturze naukowej wymienione 
podmioty okre la si  zbiorczym akronimem: SEE6 (sze  podmiotów regionu Europy 
Po udniowo-Wschodniej – South East Europe). 

Rygor metodologiczny analizy porównawczej nakazuje jednak badaczowi zacho-
wa  w tego typu przypadkach szczególn  ostro no , albowiem to, co dla urz dnika 
jest miar  porównywaln  (po o enie geopolityczne, do wiadczenie historyczne, prob-
lemy spo eczne), nie musi stanowi  wystarczaj cej podstawy do czynienia porówna  
na kanwie naukowej. Wydaje si , e tak jest i w tym przypadku. O ile sytuacja po-
lityczno-ekonomiczna Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Albanii jest wzgl dnie porów-
nywalna (stabilno  statusu prawno-mi dzynarodowego, niekwestionowanie podmio-
towo ci, uformowany na wzór zachodnioeuropejski ustrój polityczny, unitarna forma 

                                                           
9 Zob. szerzej: J. Hopkin, Metody porównawcze, (w:) D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i meto-
dy w naukach politycznych, prze . J. Tegnerowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skie-
go, Kraków 2006, s. 251–270; E. Babbie, Podstawy bada  spo ecznych, prze . W. Betkiewicz 
i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 377–384; M. Hill, Polityka spo eczna 
we wspó czesnym wiecie. Analiza porównawcza, prze . P. Sadura, Wydawnictwo Difin, War-
szawa 2010, rozdz. II. 
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pa stwa, parlamentarno-gabinetowy system rz dów, polityka zagraniczna obliczona 
na integracj  z UE), o tyle Bo nia i Hercegowina oraz Kosowo stanowi  jednak odr b-
ne przypadki. Pierwsze z wymienionych pa stw jest federacj  z o on  z trzech równo-
prawnych podmiotów: Republiki Serbskiej, Federacji Bo ni i Hercegowiny oraz dys-
tryktu Br ko, co znajduje tak e odzwierciedlenie w rozdziale kompetencji rz du fede-
racyjnego i rz dów wymienionych podmiotów cho by w zakresie polityki spo ecznej 
(silna decentralizacja) czy polityki fiskalnej (silna centralizacja)10. Je li doda  do tego 
bardzo szeroki zakres autonomii poszczególnych kantonów w Federacji Bo ni i Her-
cegowiny oraz nieomal jawn  obstrukcj  dzia alno ci instytucji federacyjnych ze stro-
ny w adz Republiki Serbskiej (nieukrywaj cych ch ci po czenia tego obszaru z s -
siedni  suwerenn  Republik  Serbii), otrzymujemy obraz pa stwa nie tylko wieloet-
nicznego, ale tak e sparali owanego niemoc  decyzyjn  i rozrostem aparatu biurokra-
tycznego11. W przypadku Kosowa za  wci  du e w tpliwo ci budzi jego status praw-
no-mi dzynarodowy – Serbia (w zgodzie z przepisami swojej konstytucji) uwa a je za 
integraln  cz  pa stwa, uznanie pa stwowo ci Republiki Kosowa przez sto trzy 
pa stwa cz onkowskie ONZ (stan na czerwiec 2013 roku) nie wystarcza za  do jej 
potwierdzenia na arenie mi dzynarodowej. Przyj em wi c przed rozpocz ciem prac, 
e zasadnicz  cz ci  rozwa a  uczyni  analiz  porównawcz  czterech pa stw: Re-

publiki Serbii, Czarnogóry, Republiki Macedonii i Republiki Albanii, natomiast przy-
padki Bo ni i Hercegowiny oraz Kosowa b d  stanowi y wy cznie t o rozwa a  nad 
spo ecznymi skutkami kryzysu gospodarczego w ca ym regionie. Z ca  moc  chc  
podkre li , e taki podzia  Ba kanów Zachodnich wynika wy cznie z wymogów me-
todologicznych, jakie nak ada na badacza przyj cie metody analizy porównawczej, 
i nie nale y z tego tytu u wyci ga  adnych wniosków dotycz cych moich sympatii 
b d  antypatii politycznych. 

O ile wyznaczenie zakresu polityczno-geograficznego analizy nastr cza wielu 
trudno ci i mo e budzi  kontrowersje, o tyle zakres czasowy bada  jest w przypadku 
niniejszej pracy do  klarowny. Skupiam si  w niej przede wszystkim na okresie 
pomi dzy rokiem 2008 (pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego na Ba kanach)    
a 2012 (druga faza kryzysu), tylko w wyj tkowych przypadkach – tam, gdzie to niez-
b dne, by nakre li  szerszy kontekst polityczny – odwo uj c si  do wydarze  wcze -
niejszych. 

                                                           
10 Por. K. Krysieniel, W cieniu Dayton. Bo nia i Hercegowina mi dzy etnokracj  i demokracj  
konsocjonaln , Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 303–318. 
11 R. M. Hayden, Blueprints for a house divided: the constitutional logic of the Yugoslav con-
flicts, The University of Michigan Press, Michigan 2000, s. 123–140. 
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Aktualno  podejmowanej problematyki spowodowa a, e moje badania prowa-
dzi em g ównie w oparciu o materia y ród owe: dokumenty (akty prawne, programy 
polityczne, strategie itp.), dane statystyczne (zebrane przez najwa niejsze instytucje 
poszczególnych pa stw: urz dy statystyczne, banki centralne, ministerstwa, urz dy 
administracji centralnej itp.), materia y prasowe (g ównie internetowe wydania gazet 
codziennych oraz doniesienia agencji informacyjnych relacjonuj cych wydarzenia na 
Ba kanach). Przydatne okazywa o si  porównywanie pozyskanych w ten sposób in-
formacji z analizami instytucji i organizacji mi dzynarodowych – Banku wiatowego, 
Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego czy Komisji Europejskiej. Co mo e wy-
da  si  interesuj ce, autorzy wi kszo ci opracowa  popularnych b d  popularno-nau-
kowych korzystaj  bezkrytycznie z danych wymienionych instytucji mi dzynarodo-
wych, podczas gdy zdecydowanie wi ksz  precyzj  metodologiczn  charakteryzuj  
si  analizy s u b administracyjnych poszczególnych pa stw. Prezentowanych przez 
nie danych – rzecz jasna – te  nie nale y przyjmowa  bezdyskusyjnie, dlatego du e 
znaczenie mia o dla mnie porównywanie danych pochodz cych „z zewn trz” i „z wew-
n trz” poszczególnych systemów politycznych. 

Struktura pracy odpowiada celom badawczym, które chcia em zrealizowa , oraz 
przyj tej komparatystycznej metodzie badawczej. W pierwszym rozdziale podejmuj  
problematyk  celów i funkcji polityki spo ecznej oraz wskazuj  na problem ideolo-
gizacji tego poj cia. Dowodz , i  debata na temat przyczyn wspó czesnego kryzysu 
gospodarczego oraz – b d cy jej konsekwencj  – spór o rol  pa stwa w przezwy-
ci aniu skutków kryzysu, toczy si  obecnie pomi dzy zwolennikami szko y (neo)li-
beralnej oraz socjalnej (socjaldemokratycznej), cho  proces upodobnienia strategii po-
litycznych partii tradycyjnie czerpi cych inspiracj  z jednego lub drugiego nurtu filo-
zofii spo ecznej sprawia, e jest to dychotomia z gruntu fa szywa. Wi kszo  bowiem 
ugrupowa  na scenach politycznych nie tylko Europy rodkowej i Wschodniej, ale 
tak e Europy Zachodniej, zachowuje si  pragmatycznie, poszukuj c „z otego rodka” 
pomi dzy idea em pe nej wolno ci gospodarczej (istotnej z punktu widzenia wzrostu 
gospodarczego pa stwa) a interwencjonizmem pa stwowym (istotnym z punktu wi-
dzenia wizerunku partii jako organizacji wra liwej i odpowiedzialnej spo ecznie). 

Kolejne cztery rozdzia y – stanowi ce studia przypadków i po wi cone Serbii, 
Czarnogórze, Macedonii i Albanii – skonstruowane zosta y w to samy sposób. W pier- 
wszej cz ci przedstawiam zarys sytuacji politycznej oraz ekonomiczno-spo ecznej 
tych pa stw, maj c wiadomo , e tematyka Ba kanów Zachodnich poruszana jest   
w polskiej literaturze naukowej niezmiernie rzadko. Kolejno zwracam uwag  na pro-
gram modernizacji polityki spo ecznej prezentowany przez najwi ksze ugrupowania 
polityczne i dokonuj  jego wst pnej oceny, próbuj c jednocze nie wskaza  na jego 
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ideologiczne inklinacje (jak si  okazuje, w wi kszo ci przypadków jest to zadanie 
badawcze skazane na niepowodzenie, poniewa  partie prezentuj  w tym wzgl dnie 
raczej postaw  pragmatyczn , a nie ideow ). Staram si  tak e nakre li  ramy organi-
zacyjne prowadzonej polityki spo ecznej – przybli am sylwetki ministrów odpowie-
dzialnych w rz dach za kwestie spo eczne oraz rekonstruuj  cele, jakie wyznaczyli 
sobie, obejmuj c stanowiska. W ostatniej cz ci rozdzia u wskazuj  na rzeczywiste 
dzia ania podejmowane przez rz dy Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Albanii dla za-
pobie enia negatywnym skutkom spo ecznym kryzysu gospodarczego. W wi kszo -
ci przypadków dzia ania te ograniczaj  si  do strategii pobudzania przedsi biorczo ci 
i pozyskiwania nowych inwestycji, st d czasem odnie  mo na wra enie, e podroz-
dzia y te dotycz  raczej polityki stricte gospodarczej, a nie spo ecznej. Jest to jednak 
symptomatyczne dla gospodarek peryferyjnych, w których polityk  rynku pracy pro-
wadzi si  g ównie przy wykorzystaniu – nierzadko przeciwskutecznych – instrumen-
tów ekonomicznych (st d te  – co znamienne – w tytule pracy pos u y em si  poj -
ciem „deficytu” polityki spo ecznej). 

Pi ty rozdzia  pracy zdecydowa em si  po wi ci  pozosta ym dwóm podmiotom, 
które odgrywaj  w regionie Ba kanów Zachodnich istotn  rol  – Bo ni i Hercegowinie 
oraz Kosowu, cho  w tym przypadku ograniczy em analiz  do wskazania g ównych 
tendencji makrekonomicznych oraz skomplikowanych uwarunkowa  polityczno-ins-
tytucjonalnych, które uniemo liwiaj  prowadzenie jakiejkolwiek (a tym bardziej 
aktywnej) polityki spo ecznej bez podj cia gruntownych reform samego ustroju pa -
stwowego oraz bez rekonfiguracji tamtejszych systemów partyjnych. Nie budzi w t-
pliwo ci fakt, e zarówno jeden, jak i drugi organizm pa stwowy funkcjonuje przede 
wszystkim dzi ki ogromnej pomocy finansowej, jak  otrzymuje b d  od strategi-
cznych sojuszników, b d  te  od organizacji mi dzynarodowych, ale samodzielnie nie 
by by ekonomicznie wydolny. Je li zatem kryzys gospodarczy wywo a w Bo ni i Her-
cegowinie lub Kosowie gwa towne reperkusje spo eczne, to b dzie go mo na trak-
towa  wy cznie jako czynnik, który z ca  moc  ujawni najbardziej fundamentalne 
problemy strukturalne i gospodarcze tych podmiotów. 

W ostatnim rozdziale próbuj  podsumowa  i dokona  wst pnej klasyfikacji dzia-
a  zmierzaj cych do ograniczenia spo ecznych reperkusji kryzysu gospodarczego po-

dejmowanych przez poszczególne rz dy. Zwracam uwag  na atencj , jak  rz dz cy 
w regionie darz  inwestycje zagraniczne, zw aszcza w strategicznym sektorze energe-
tycznym, i na przyk adzie Czarnogóry wykazuj , e tak silna wiara w inwestycyjn  
„czarodziejsk  ró d k ” nie rozwi e najbardziej pal cych problemów spo ecznych,   
z jakimi nie potrafi  poradzi  sobie sprawuj cy w adz  politycy. Gruntownej naprawy 
wymaga bowiem w regionie Ba kanów Zachodnich nie tylko gospodarka, ale i aparat 
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administracyjny odpowiedzialny za kreowanie sprzyjaj cych warunków zrównowa o-
nego rozwoju spo ecznego. 

W podtytule zasygnalizowa em, e niniejsz  prac  potraktowa  nale y jako „zarys 
problematyki”, dlatego te  mam pe n  wiadomo  tego, e temat badawczy, który 
podj em, z pewno ci  nie zosta  przeze mnie wyczerpany. Mimo wszystko ywi  na-
dziej , e rozprawa ta w minimalnym przynajmniej stopniu przyczyni si  do lepszego 
zrozumienia sytuacji spo eczno-politycznej na Ba kanach. 



 
Rozdzia  I 
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1. Polityka spo eczna pa stwa 
Jak wiele poj  z dziedziny nauk o polityce, tak i termin „polityka spo eczna” wy-
wo uje w ród badaczy szereg kontrowersji definicyjnych1. Poniewa  celem ni-
niejszej pracy jest odpowied  na pytanie o funkcje polityki spo ecznej w warun-
runkach kryzysu gospodarczego, nie sposób nie odnie  si  – przynajmniej w za-
rysie – do najwa niejszych argumentów u ywanych w naukowych i publicystycz-
nych dyskusjach nad zasadno ci  interwencji pa stwa w sytuacjach, w których 
obywatele trac  zdolno  do samodzielnego radzenia sobie z problemami ekono-
miczno-spo ecznymi (dotkliwymi zw aszcza w dobie trwaj cego kryzysu gospo-
darczego). 

Aby unikn  chaosu terminologicznego, proponuj  przyjrze  si  w pierwszej 
kolejno ci angloj zycznym definicjom terminu social policy, którego odpowied-
nikiem w polskim dyskursie naukowym sta o si  w a nie poj cie polityki spo ecz-
nej. Klasycznie social policy ujmowana by a jako aktywno  pa stwa ukierun-
kowana na zapewnienie obywatelom dobrobytu2. Do tej pory zreszt  niektórzy 
badacze próbuj  konceptualizowa  ten termin, pozostaj c w klasycznym paradyg-
macie – ewolucja definiensa polega co najwy ej na zast pieniu poj cia dobrobytu 
terminem mniej jednoznacznym (a przynajmniej wskazuj cym na relatywizm od-
czu  spo ecznych) lub te  rozszerzeniu katalogu podmiotów odpowiedzialnych za 
podejmowanie prospo ecznych dzia a  na organizacje pozarz dowe lub nawet na 
przedsi biorców. Wci  jednak definicj  social policy mo na w tym znaczeniu 
przedstawi  do  schematycznie: to dzia ania na rzecz (dobrobytu, dobrostanu, ro-
zwoju spo eczno-ekonomicznego) spo ecze stwa podejmowane przez wybrane pod-
mioty. Owo spo ecze stwo, w tym poszczególni jego cz onkowie, jawi si  wi c jako 
bierny beneficjent takiej aktywno ci. 

Na wy ej nakre lonym zobowi zaniu pa stwa do zapewniania swoim obywa-
telom poczucia ekonomicznej i spo ecznej pomy lno ci zosta  ufundowany nie 
tylko koncept pa stwa opieku czego realizowany przez ostatnich kilkadziesi t lat 

                                                           
1 Zob. przegl d definicji poj cia „polityka spo eczna” w pracy: R. Szarfenberg, Krytyka i afir-
macja polityki spo ecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008, s. 335–349, 
a tak e w r kopisie: R. Szarfenberg, Definicje polityki spo ecznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ 
pdf/ definicje ps.pdf, odczyt: 10.11.2013. 
2 Zob. wi kszo  definicji wymienionych w: R. M. Titmuss, What Is Social Policy?, (w:) 
B. Abel-Smith, K. Titmuss (red.), Social Policy. An Intruduction, Pantheon Books, New York 
1974, s. 23–32. Oczywi cie, termin „dobrobyt” jest tu umowny – chodzi o wszelkie dzia ania 
sprzyjaj ce rozwojowi spo ecze stw i zaspokajaniu najwa niejszych potrzeb obywateli. 
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– z ró nym skutkiem – przez wiele europejskich rz dów demokratycznych3, ale tak e 
idea  pa stwa biurokratyczno-centralistycznego charakterystycznego dla regionu Eu-
ropy rodkowej i Wschodniej pozostaj cego – od czasów zako czenia II wojny wia-
towej do pocz tku przemian demokratycznych na prze omie lat 80. i 90. XX wieku – 
pod militarno-gospodarczym wp ywem Zwi zku Radzieckiego. Empiria dowodzi, e 
podejmowanie przez rz dz cych dzia a  zmierzaj cych do skonstruowania spójnego 
systemu pomocy socjalnej wcale nie musia o oznacza , e czuj  si  oni moralnie zo-
bowi zani do dzia a  prospo ecznych, cz sto natomiast wynika o z postaw koniun-
kturalnych. W adze s dzi y, e tym sposobem zapewni  sobie poparcie dla swoich 
politycznych poczyna  – w my l zasady, e je li pa stwo zapewnia dobrobyt, oby-
watele nie wyst puj  przeciwko w adzy pa stwowej.  

Prób  wyeliminowania tej patologii stanowi y na Zachodzie koncepcje urynko-
wienia wielu us ug spo ecznych i przesuni cia akcentów ze zobowi zania pa stwa do 
zapewnienia spo ecznego dobrobytu na zarz dzanie przez pa stwo szeregiem kwestii 
spo ecznych, tak by wydawanie rodków publicznych sta o si  mo liwie efektywne. 
Reformy przeprowadzane w tym duchu zw aszcza w Stanach Zjednoczonych i Wiel-
kiej Brytanii – nazwane zbiorczym mianem nowego publicznego zarz dzania (New 
Public Management – NPM) – zyska y status wzorcowych4. Neoliberalny ich wy-
d wi k powodowa  jednak, e budzi y w ród teoretyków zarz dzania równie wiele 
w tpliwo ci, co entuzjazmu. Przyzna  jednak trzeba, e obecnie niewielu uczonych 
kwestionuje zasadno  definiowania terminu social policy jako sfery zarz dzania lub 
administrowania dobrami spo ecznymi w taki sposób, by ich wykorzystanie przy-
nios o najwi cej mo liwych wymiernych efektów (popraw  wska ników okre laj -
cych skal  danego problemu spo ecznego). 

To, e wi kszy nacisk w projekcie NPM po o ono nie na redystrybucj , ale na 
efektywne zarz dzanie i administrowanie zasobami, spowodowa o coraz wi ksz  
dba o  o efektywne wykorzystanie rodków publicznych (cz sto wi za o si  to te     
z realnym obni eniem wydatków bud etowych przeznaczanych dotychczas na cele 
socjalne). W konsekwencji cz  odpowiedzialno ci za rozwi zywanie problemów 
                                                           
3 Zob. np.: I. Gough, The political economy of the welfare state (critical texts in social work 
& the welfare state), Palgrave Macmillan, London 1979; R. Mishra, The welfare state in crisis: 
social thought and social change, Wheatsheaf Books, Sussex 1984; P. Taylor-Gooby, New 
risks, new welfare: the transformation of the European welfare state, Oxford University Press, 
Oxford 2004; K. Kraus, T. Geisen, K. Pi tek (red.), Pa stwo socjalne w Europie. Historia – 
rozwój – perspektywy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toru  2008. 
4 T. Christensen, P. Lægreid, New public management: the transformation of ideas and prac-
tice, Ashgate, London 2001; K. Walsh, Public services and market mechanisms: competition, 
contracting and the new public management, Macmillan, Basingstoke 1995. 
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spo ecznych przeniesiono na samych obywateli. Dzia o si  to nie tylko w wymiarze 
jednostkowym – mowa tu g ównie o za o eniach tzw. modelu aktywnej polityki spo-
ecznej uzale niaj cej otrzymanie pomocy pa stwa od podj cia przez beneficjentów 

indywidualnej aktywno ci na rzecz poprawy swojej sytuacji5 – ale tak e w wymiarze 
zbiorowym, zw aszcza wówczas, gdy coraz wi kszy zakres kompetencji w zakresie 
polityki spo ecznej przyznawano organizacjom wolontariuszy czy dobrowolnym zrze-
szeniom obywateli, którzy decydowali si  na wspó dzia anie dla osi gni cia okre lo-
nego celu spo ecznego. Nietrudno zauwa y , e nowy paradygmat rozumienia i reali-
zowania polityki spo ecznej móg  zosta  w pe ni zaadoptowany jedynie w warunkach 
demokratycznego pa stwa prawa oraz wolnej konkurencji, poniewa  w gospodarkach 
centralnie planowanych jakakolwiek aktywno  podmiotów pozapolitycznych w sfe-
rze redystrybucji dochodów by a niepo dana, czy wr cz nawet – pi tnowana6. 

W tym miejscu warto zda  sobie spraw  z tego, e przyj cie terminu polityka 
spo eczna jako polskiego odpowiednika poj cia social policy, jest – przynajmniej z kil-
ku powodów – problematyczne. Po pierwsze, wyra enie to mo e sprawia  wra enie 
tautologiczno ci. W istocie bowiem trudno sobie wyobrazi , by w zakres semanty-
czny jakkolwiek rozumianej polityki nie wchodzi  jej spo eczny komponent. Ka da 
polityka – niezale nie od tego, jak szczegó owa i przez kogo „uprawiana” – ma w du-
ej mierze spo eczny charakter. Po drugie, polskiemu terminowi polityka odpowiada 

raczej angielskie politics, a nie – u ywane w interesuj cej nas nazwie – policy. Pod-
czas gdy politics to w a nie gra o w adz  po czona nierozerwalnie z konfliktem aks-
jologiczno-ekonomicznym tocz cym si  w jej tle, policy ma zdecydowanie bardziej 
neutralny charakter i oznacza – wspomniane ju  uprzednio – administrowanie czy za-
rz dzanie. Podmioty zarz dcze lub administruj ce poddane s , rzecz jasna, naciskom  
o charakterze politycznym, ale logika ich funkcjonowania jest zupe nie odmienna od 
logiki dzia ania instytucji stricte politycznych (takich jak partie czy parlamenty)7. 

Po trzecie wreszcie, nawet je li w polskim uzusie naukowym termin polityka spo e-
czna zdo ano ju  ugruntowa , ka dorazowo termin ten nale y przed przyst pieniem 
                                                           
5 W. Walters, The 'active society': new designs for social policy, „Policy & Politics”, t. 25, nr 3 
(1997), s. 221–234; M. Rymsza, Aktywna polityka spo eczna w teorii i praktyce, (w:) T. Ka -
mierczak, M. Rymsza, W stron  aktywnej polityki spo ecznej, Wydawnictwo Instytutu Spraw 
Publicznych, Warszawa 2003. 
6 Za wyj tek mo na uzna  w tym kontek cie – w pewnej mierze – ruch spó dzielczy. 
7 Zob. w tym kontek cie rozwa ania: L. Dziewi cka-Bokun, Systemowe determinanty polityki 
spo ecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 2000, s. 22–23; K. Frieske, 
Ideologiczne przes anki polityki spo ecznej, (w:) K. Frieske (red.), Ideologiczne przes anki poli-
tyki spo ecznej. Strategie podzia u, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 1996, s. 1. 
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do bada  roboczo zoperacjonalizowa . O tym, jak trudne jest to zadanie, za wiadczy  
mo e chocia by przegl d podr czników przeznaczonych dla studentów kierunku „po-
lityka spo eczna”. W wi kszo ci z nich autorzy analizuj  poszczególne polityki szcze-
gó owe sk adaj ce si  w sumie na system polityki spo ecznej danego pa stwa, ale 
porównuj c prace ró nych naukowców, mo na doj  do wniosku, e nie wszyscy 
przyjmuj  podobny podzia  polityki spo ecznej na polityki szczegó owe. Przyk adowo 
w Polsce praktycznie nieobecna w dyskursie polityków spo ecznych jest – kszta to-
wana przez samorz dy – polityka transportowa, natomiast za granic  uznaje si  j  za 
jeden z wa niejszych aspektów decyduj cych o tym, czy obywatel ma szans  na pop-
raw  swoich warunków materialno-bytowych (cho by poprzez znalezienie pracy od-
dalonej od jego miejsca zamieszkania), czy te  nie8. Wielu badaczy z kolei uwa a 
polityk  rynku pracy za cz  realizowanej przez pa stwo polityki gospodarczej, a nie 
spo ecznej9, dla subdyscypliny naukowej „polityka spo eczna” rezerwuj c taki obszar 
bada , jak pomoc spo eczna czy przeciwdzia anie (nieekonomicznymi rodkami) bez-
robociu. 

Wszystkie podnoszone kwestie – si  rzeczy opisane skrótowo, gdy  nie rozwa-
ania definicyjne s  przedmiotem niniejszej rozprawy – sprawiaj , e wa nym zada-

niem w pocz tkach prowadzonych bada  jest okre lenie tego, w jakim znaczeniu u y-
wany b dzie termin wiod cy, tj. termin polityka spo eczna. Uznaj c, e polityka spo-
eczna to nie tylko bie ce zarz dzanie i administrowanie kwestiami spo ecznymi, ale 

tak e przedmiot konfliktu o zasoby pozostaj ce w gestii pa stwa, przyjmuj  szerokie 
rozumienie tego poj cia. Odpowiada temu definicja zaproponowana przez Adama 
Kurzynowskiego: 

Polityka spo eczna to dzia alno  pa stwa, samorz du i organizacji pozarz dowych 
zmierzaj ca do kszta towania ogólnych warunków pracy i bytu ludno ci, prorozwo-
jowych struktur spo ecznych oraz stosunków spo ecznych opartych na równo ci i spra-
wiedliwo ci spo ecznej, sprzyjaj cych zaspokajaniu potrzeb spo ecznych na dost pnym 
poziomie10. 

Na ca o ciowy system polityki spo ecznej sk adaj  si  wi c – w powy szym ro-
zumieniu – wszystkie mo liwe polityki szczegó owe, które po pierwsze le  w obsza-
rze zainteresowa  sektora publicznego lub pozarz dowego, po drugie za  – w istotny 

                                                           
8 M. Hillman, I. Henderson, A. Whalley, Personal mobility and transport policy, Berridge, 
London 1973. 
9 Por. M. Zajdel, Wybrane aspekty polityki pa stwa na rynku pracy (w kontek cie polskiej 
gospodarki), „Nierówno ci Spo eczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 14, (2009), s. 428 i nast.. 
10 A. Kurzynowski, Zwi zki polityki spo ecznej z polityk  gospodarcz , (w:) A. Kurzynowski 
(red.), Polityka spo eczna, Wydawnictwo Szko y G ównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 11. 
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sposób przyczyniaj  si  rozwoju spo ecznego, ale te  do urzeczywistnienia zasady 
równo ci i sprawiedliwo ci spo ecznej. Wst pnie przyjmuj , e nale  do nich zw a-
szcza: polityka rynku pracy, polityka ochrony zdrowia, polityka edukacyjna oraz poli-
tyka zabezpieczenia spo ecznego (obejmuj ca system emerytalno-rentowy czy system 
mieszkaniowy).  

Podkre li  nale y, e nie jest to katalog zamkni ty i w zale no ci od uwarunko-
wa  ekonomicznych, politycznych i kulturowych podmioty odpowiedzialne za prowa-
dzenie dzia a  w ramach polityki spo ecznej (ogólnie rozumianej) mog  uzna , e roz-
wój spo eczny i urzeczywistnienie zasady równo ci nie zmaterializuj  si  bez aktyw-
no ci w sferze polityki kulturowej (obejmuj cej tak e kwesti  asymilacji mniejszo ci 
etnicznych i narodowych – bardzo istotn , gdy mowa o regionie Ba kanów Zachod-
nich), polityki rodzinnej (zwi zanej z zagro eniami demograficznymi), polityki kry-
minalno-resocjalizacyjnej (w zwi zku z ponadprzeci tn  skal  wyst powania zacho-
wa  o charakterze przest pczym) czy te  – wspomnianej ju  wcze niej – polityki tran-
sportowej (gdy obecna infrastruktura uniemo liwia spo eczn  mobilno ). Co wi cej – 
nie tylko nie jest to katalog zamkni ty, ale nie ma on tak e charakteru wy czaj cego. 
Oznacza to, e zdiagnozowany problem spo eczny mo e by  przez podmioty odpo-
wiedzialne za polityk  spo eczn  rozwi zywany przy pomocy instrumentów w a -
ciwych ró nym politykom szczegó owym. Przyk adowo, problem dyskryminacji osób 
starszych b dzie wymaga  podj cia dzia a  zarówno w sferze polityki rynku pracy, jak 
i w sferach polityki zabezpieczenia spo ecznego czy polityki edukacyjnej. 

2. Ideologiczny wymiar sporu o funkcjonalno  polityki spo ecznej 
To, e pa stwo powinno troszczy  si  o stabilny rozwój spo eczno-gospodarczy i e 
funkcji tej mo e sprzyja  realizacja zada  w obszarze polityki spo ecznej, nie budzi 
w ród naukowców kontrowersji. Spór mi dzy nimi pojawia si  wówczas, gdy do za-
da  pa stwa próbuje si  zalicza  – podobnie jak czyni to w cytowanej wy ej definicji 
A. Kurzynowski – zapewnienie równo ci i sprawiedliwo ci spo ecznej (instrumentem, 
dzi ki któremu osi gn  mo na ten cel, jest w a nie polityka spo eczna). Spór ten ma 
w gruncie rzeczy filozoficzny charakter, sprowadza si  on bowiem do rozstrzygni cia 
dylematu, na ile wspólnota ponosi odpowiedzialno  za los jednostek j  wspó two-
rz cych oraz jak  rol  w kwestii egzekucji tej odpowiedzialno ci ma do odegrania 
pa stwo (rozumiane jako instytucja s u ca realizacji celów wspólnoty). 

Dzia ania zmierzaj ce do niwelowania ró nic spo ecznych, podejmowane przede 
wszystkim w ramach systemu polityki spo ecznej, krytykowane s  g ównie przez 
apologetów indywidualizmu. Uznaj  oni, e to jednostka jest punktem wyj cia do 
wszelkich rozwa a  i filozoficznych docieka , wspólnota za  pe ni wobec jednostki 
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funkcj  wtórn . Je li pomaga jej w sposób nieopresyjny realizowa  swoje cele, wówczas 
dzia ania wspólnoty jawi  si  jako akceptowalne. Je li jednak wspólnota w jakikolwiek 
sposób ingeruje w ycie jednostek, dzia aj c wbrew ich woli i realizuj c wa niejsze – w jej 
mniemaniu – cele, bez poszanowania jednostkowych praw i wolno ci, wówczas jest ona 
ród em opresji i niesprawiedliwo ci11. Ten pogl d – przyjmowany powszechnie przez 

libera ów i neolibera ów – ma swoje teoretyczne konsekwencje w postawie, jak  ywi  
jego g osiciele wobec instytucji pa stwa. Nie sprzeciwiaj c si  zasadniczo samej idei pow-
stania takiej instytucji, ograniczaj  jej funkcje do roli „nocnego stró a” pilnuj cego, by 
obywatele pa stwa dotrzymywali umów, jakie ze sob  zawieraj , oraz chroni cego ich 
przed zewn trznym niebezpiecze stwem. W praktycznym wymiarze oznacza to zgod  
(neo)libera ów na minimalne opodatkowanie obywateli pa stwa oraz wydatkowanie po-
zyskanych w ten sposób rodków na dzia ania w adz prawodawczych, wykonawczych 
i s downiczych oraz na aktywno  s u b dysponuj cych rodkami przymusu (tj. wojska 
oraz policji) i zapewniaj cych w ten sposób bezpiecze stwo12.  

W filozofii (neo)liberalnej nadrz dn  instytucj  decyduj c  o rozwoju spo ecznym 
jest wolny rynek, na którym dochodzi do transakcji pomi dzy racjonalnymi, w pe ni 
poinformowanymi i zorientowanymi na w asny interes jednostkami13. Konkurencja 
oraz jasne sygna y p yn ce ze strony uczestników wymiany sprawiaj , e rynek jest 
efektywnym, szybko reaguj cym oraz samoczynnym mechanizmem powoduj cym 
wzrost zadowolenia jego uczestników z osi ganych rezultatów transakcji. W a nie ko-
nieczno  podejmowania decyzji na najni szym mo liwym szczeblu decyzyjnym (kon-
sument – oferent) sprawia, e rynek mo na traktowa  jako realn  przestrze  utrwa-
lania dobrobytu. Zwolennicy (neo)liberalizmu uznaj  jednocze nie, e koncepcja rz du 
pa stwowego odpowiedzialnego za ogromn  liczb  decyzji wp ywaj cych na alokacj  
zasobów jest wspó cze nie nie do obrony z uwagi na to, e aden rz d w skompliko-
wanej i zglobalizowanej sieci ekonomiczno-spo ecznej nie b dzie w stanie podo a  ta-
kiemu zadaniu14. 
                                                           
11 O zagro eniach dla wolno ci indywidualnej w warunkach pa stwa opieku czego (socjal-
nego) pisze: F. A. von Hayek, Konstytucja wolno ci, prze . J. Stawi ski, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa 2006, rozdz. 17. 
12 R. Nozick, Anarchia, pa stwo, utopia, prze . P. Maciejko, M. Szczubia ka, Wydawnictwo 
Fundacji Aletheia, Warszawa 1999. 
13 M. Friedman, R. Friedman, Pot ga rynku, (w:) L. Balcerowicz (wyb.), Odkrywaj c wolno . 
Przeciw zniewoleniu umys ów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Pozna  2012, s. 551–568. 
14 A. Pratt, Neoliberalizm a polityka spo eczna, (w:) M. Lavalette, A. Pratt (red.), Polityka 
spo eczna. Teoria – poj cia – problemy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 29–31; 
U. Zagóra-Jonszta, Spo eczna funkcja pa stwa w interpretacji neolibera ów, „Studia Ekono-
miczne”, nr 84, (2012), s. 91–101. 
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Poniewa  przyznanie w adzy politycznej (rz dom narodowym lub instytucjom mi - 
dzynarodowym przejmuj cym coraz cz ciej ich funkcje) prawa do decydowania o tym, 
w jaki sposób nale y redystrybuowa  zasoby i kto zas uguje na to, by korzysta  z przy- 
wilejów dotacyjno-pomocowych, a kto nie, b dzie skutkowa o podejmowaniem ar-
bitralnych decyzji ograniczaj cych wolno  przynajmniej cz ci obywateli (cho by 
tej, która z ideowych b d  ekonomicznych pobudek nie chce pomaga  potrzebuj -
cym), nale y – zdaniem (neo)libera ów – wyra nie sprzeciwi  si  koncepcji praw spo-
ecznych15 (np. do okre lonego poziomu wykszta cenia, zdrowia, dochodu). Dobrze 

streszcza t  argumentacj  Alan Pratt: 

Twierdzenie, e ludzie maj  prawa do gwarancji socjalnych, wymaga posiadania 
pewnej koncepcji potrzeb, za  koncepcje takie prawdopodobnie by yby niesko czenie 
elastyczne. Jasn  tego konsekwencj  by yby próby rozstrzygania przez rz d o prawo-
mocno ci konkuruj cych ze sob  roszcze  co do ograniczonych zasobów. Spe nienie 
jednych roszcze  mog oby oznacza  niemo liwo  zaspokojenia innych. Brak pow-
szechnych kryteriów pozwalaj cych nam na wybór mi dzy tymi roszczeniami musi 
prowadzi  do gniewu i frustracji oraz do mo liwo ci utraty wiary w polityczne insty-
tucje demokracji liberalnej16.  

Dochodzimy tym samym do powszechnie podzielanej przez neolibera ów kon-
kluzji – szeroki zakres funkcji socjalnych pa stwa rodzi konsekwencje w postaci roz-
budzenia potrzeb i upowszechnienia postaw roszczeniowych, co z kolei w d u szej 
perspektywie – z uwagi na ograniczono  zasobów – doprowadzi  musi do kryzysu 
polityczno-ekonomicznego.  

Zupe nie inaczej widz  miejsce jednostki we wspólnocie zwolennicy tzw. nurtu 
kolektywistycznego, którego polityczn  emanacj  s  partie socjalistyczne lub socjal-
demokratyczne. Uznaj  oni, e z uwagi na fakt, i  cz owiek jest z natury istot  spo-
eczn , ma wobec wspólnot, do których przynale y, okre lone zobowi zania, przy czym 

tak e i te wspólnoty przyjmuj  na siebie obowi zek dba o ci o los poszczególnych ich 
cz onków. W ten sposób rodzi si  wzajemny uk ad uprawnie  i zobowi za , daj cy 
poczucie bezpiecze stwa i gwarancj  opieki tym wszystkim, którzy z jakich  powo-
dów nie potrafi  b d  nie mog  utrzyma  si  samodzielnie. Pa stwo jawi si  wi c 
w optyce kolektywistycznej jako instytucja spajaj ca to samo  wspólnoty, ale tak-
e jako instytucja realizuj ca – altruistyczne w swym wyd wi ku – zobowi zanie do 

pomocy s abszym kosztem – co powszechnie krytykuj  zwolennicy indywidualizmu – 
wszystkich pozosta ych. Stuart White pisze: 

                                                           
15 O koncepcji praw spo ecznych pisze K. Zamorska w: Prawa spo eczne jako program 
przebudowy polityki spo ecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc awskiego, Wroc aw 2010. 
16 A. Pratt, op. cit., s. 41. 



28 Przemys aw ukiewicz  

Wzajemna umowa pomi dzy obywatelami a wspólnot  jest umow  dwustronn : wspól-
nota musi ze swojej strony zapewni  okre lony standard dystrybucji uwzgl dniaj cej 
uwarunkowania brzegowe, a zarazem od ka dego obywatela z osobna oczekuje si  
jego/jej w asnego wk adu17. 

Praktycznym wymiarem realizacji zasady wspó odpowiedzialno ci wspólnoty za 
tworz ce j  jednostki jest dostarczanie przez pa stwo us ug publicznych w oparciu 
o regu  wolnego do nich dost pu. Dotyczy to przede wszystkim takich rozwi za  in-
stytucjonalnych, jak: bezp atna edukacja (przynajmniej na podstawowym poziomie), 
dost p do powszechnego ubezpieczenia medycznego, zabezpieczenie socjalne na wy-
padek zdarze  losowych, okre lenie p acy minimalnej, minimalny dochód gwaranto-
wany, zbiorowe negocjacje p acowe, zasi ki rodzinne itp.18. Sfinansowaniu szerokiego 
wachlarza us ug spo ecznych s u y  powinien progresywny system podatkowy, u któ-
rego róde  le y przekonanie o konieczno ci ponoszenia wi kszych kosztów funkcjo-
nowania aparatu pa stwowego przez tych, którzy zarabiaj  najwi cej19. Zdaniem zwo-
lenników idei kolektywistycznych pa stwo powinno tak e – je li nie radzi sobie z tym 
rynek – wype nia  funkcj  pracodawcy, który zapewnia mo liwo  utrzymania oby-
wateli w sytuacji wzrastaj cej stopy bezrobocia. 

Wa nym elementem wspó czesnego programu socjaldemokratycznego jest tak e 
podkre lenie innych ani eli ekonomiczne uwarunkowa  powoduj cych spo eczne wy-
kluczenie, na które to uwarunkowania pa stwa powinny zwraca  szczególn  uwag . 
Chodzi g ównie o wyrównanie szans yciowych kobiet i m czyzn oraz walk  z dys-
kryminacj  okre lonych grup spo ecznych (osób niepe nosprawnych, starszych czy na-
le cych do mniejszo ci etnicznych b d  seksualnych itp.). Ponownie wynika to z prze-
konania, e wy cznie sprawiedliwy dost p do zasobów pozostaj cych w gestii pa -
stwa (w tym takich jak okre lone uregulowania prawne) b dzie sprzyja  urzeczy-
wistnieniu równo ci spo ecznej, rozumianej – rzecz jasna – nie jako równo  natu-
ralna (wynikaj ca z cech wrodzonych/nabytych), ale jako równo  prawno-moralna 
(wynikaj ca z samego faktu bycia cz owiekiem)20. 

                                                           
17 S. White, „Rights and responsibilities”: A Social Democratic Perspective, „The Political 
Quarterely”, t. 70, supplement, (1999), s. 171. 
18 Zob. Krytyki politycznej przewodnik lewicy. Idee, daty i fakty, pytania i odpowiedzi, 
Stowarzyszenie im. Stanis awa Brzozowskiego, Warszawa 2007, s. 54–59. 
19 R. Bakalarczyk, Warto ci socjaldemokratycznej polityki spo ecznej, (w:) M. Syska (red.), 
Socjaldemokratyczna polityka spo eczna, O rodek My li Spo ecznej im. F. Lassalle’a, Wroc-
aw 2012, s. 25.  

20 Zob. artyku y pomieszczone w pracy zbiorowej: R. Gillespie, W. E. Paterson (red.),  Rethin-
king social democracy in Western Europe, Routledge, London 2013. 
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3. Ideologiczny wymiar sporu o przyczyny wspó czesnego kryzysu gospo-
darczego i o sposoby jego przezwyci ania 

 

Zdecydowa em si  na przedstawienie podstawowych sporów doktrynalnych dotycz -
cych krytyki i afirmacji polityki spo ecznej21, poniewa  naukowe narracje wokó  kry-
zysu gospodarczego, za którego pocz tek uznaje si  spektakularne bankructwa w sek-
torze bankowym w Stanach Zjednoczonych i ujawnienie skali spekulacji na tamtej-
szych rynkach finansowych, osnute s  wokó  problematyki pa stwa i jego roli w gos-
podarce. Co wi cej, zestaw rodków zaradczych polecanych rz dz cym w istotnej 
mierze zale y od ideologicznej afiliacji konkretnych doradców. 

Zwolennicy koncepcji indywidualistycznych i neoliberalnych uznaj , e winy za 
kryzys finansowy (a tym bardziej gospodarczy) wcale nie ponosi wolny rynek, bo ten 
– w razie perturbacji – zdolny jest do samonaprawy, ale instytucja pa stwa opieku -
czego22. Jan Winiecki, b d cy przedstawicielem ekonomistów nurtu neoliberalnego, 
twierdzi, e zdarzenia na rynkach przyspieszy y co najwy ej trwaj cy od dziesi cio-
leci proces s abni cia dynamiki gospodarczej b d cy efektem sukcesywnego wzrostu 
nak adów publicznych przy jednoczesnym redukowaniu bod ców do pracy, zarabia-
nia i oszcz dzania23. Koronnym argumentem empirycznym na potwierdzenie tej hipo-
tezy jest – w opinii neolibera ów – sytuacja takich pa stw, jak Hiszpania, W ochy czy 
– w szczególno ci – Grecja. W pa stwach tych kryzys fiskalny by  skutkiem nieod-
powiedzialnej polityki bud etowej zasadzaj cej si  na publicznym inwestowaniu rod-
ków finansowych pochodz cych ze róde  zewn trznych (pozyskiwanych b d  w ra-
mach dotacji, b d  w ramach zagranicznych kredytów), jak równie  nieodpowiedzial-
nego zachowania obywateli, którzy wierz c w moc pa stwa opieku czego, coraz mniej 
rozs dnie zachowywali si  na rynku24. 

Zarzuty krytyków hipotezy neoliberalnej, uznaj cych, e je li w istocie obecny 
kryzys gospodarczy wywo any zosta  nadmiernym obci eniem bud etów poszczegól-
nych pa stw i nieodpowiedzialn  („rozdawnicz ”) polityk  rz dz cych, to jego skutki 

                                                           
21 Sformu owanie pochodz ce z cytowanej ju  pracy Ryszarda Szarfenberga, który dok adnie 
opisuje argumenty obu stron sporu (R. Szarfenberg, Krytyka i afirmacja…., op. cit.). 
22 M. Ksi opolski, Kryzys gospodarczy ko ca pierwszej dekady XXI wieku – szanse i zagro-
enia dla polityki spo ecznej, (w:) M. Ksi opolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. o dowski (red.), 

Polityka spo eczna w kryzysie, Wydawnictwo Instytutu Polityki Spo ecznej Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2009, s. 27. 
23 J. Winiecki, Kryzys strefy euro i jego ród a w funkcjonowaniu pa stwa opieku czego, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i  Socjologiczny”, r. LXXIV, z. 1 (2012), s. 92–93. 
24 W. Anio , Kapitalizm globalny na zakr cie – u omno ci rynku i ycie na kredyt, w: M. 
Ksi opolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. o edowski (red.), op. cit., s. 19. 
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musia yby si  ujawni  wcze niej, neolibera owie obalaj , podaj c cztery g ówne przy-
czyny odroczenia negatywnych skutków dzia a  pa stwa opieku czego. Po pierwsze, 
pa stwu opieku czemu przez d ugi czas sprzyja a korzystna struktura demograficz-
na. Po drugie, w ostatnich kilkudziesi ciu latach pa stwa opieku cze sukcesywnie 
zwi ksza y obci enia podatkowe, co pozwala o im utrzymywa  p ynno  bud etu. 
Po trzecie, koszty aktywno ci pa stwa w zakresie polityki spo ecznej przerzucane 
by y na pracodawców (poprzez podnoszenie poziomu p acy minimalnej, zwi ksza-
nie liczby dni wolnych od pracy, skracanie tygodnia pracy itp.). Po czwarte wreszcie, 
powi kszaj c deficyty bud etowe, rz dz cy poszczególnymi pa stwami transferowali 
koszty prowadzonej polityki spo ecznej na przysz e pokolenia25. 

Ta neoliberalna diagnoza sk ania jej twórców do sformu owania dyrektywy konie-
czno ci powrotu do róde  polityki liberalnej, to jest ograniczania wydatków na cele 
socjalne oraz podj cia efektywnych dzia a  na rzecz zwi kszenia liczby miejsc pracy 
w sektorze prywatnym. J. Winiecki – nieco publicystycznie – pisze w tym kontek cie: 

Wiele wskazuje na to, e politycy nie maj  ju  wi cej królików, które – w celu konty-
nuacji finansowania pa stwa opieku czego – mogliby jeszcze wyci gn  z coraz bar-
dziej wy wiechtanego cylindra. Nieprzyjemna arytmetyka fiskalna (…) zmusi ich w naj-
bli szych kilku latach do zmierzenia si  z rzeczywisto ci , czyli z konieczno ci  ci cia 
wydatków socjalnych26. 

Zupe nie inaczej problem kryzysu gospodarczego widz  przedstawiciele nurtu ko-
lektywistycznego. Uwa aj  oni, e neoliberalny konsens – obecny w pa stwach euro-
pejskich przez d ugi czas – doprowadzi  do fetyszyzacji instytucji rynku27, w efekcie 
czego dosz o na wiecie do skrajnie niesprawiedliwego rozwarstwienia struktury do-
chodów, co przyczynia si  nie tylko do poczucia deprywacji grup nieb d cych bene-
ficjentami wiatowego wzrostu gospodarczego, ale tak e do sukcesywnego pog bia-
nia si  ró nic spo eczno-ekonomicznych pomi dzy cz onkami tych samych wspól-
not pa stwowych28. Ró nice te – w my l klasycznej teorii marksizmu – powoduj  
z kolei powstawanie nowych stosunków w adczych, w których warunki ycia dyktu-
j  ju  nawet nie pa stwa narodowe i ich rz dy, ale dysponuj ce znacznie wi kszym 

                                                           
25 J. Winiecki, op. cit., s. 93 i nast. 
26 Ibidem, s. 98. 
27 G. W. Ko odko, Neoliberalizm i wiatowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista”, nr 1 (2010), 
s. 120–121. 
28 G. Haber, Nierówno ci spo eczne jako problem globalny w XXI wieku, ze szczególnym uw-
zgl dnieniem pa stw peryferyjnych w wiatowym systemie spo eczno-ekonomicznym, (w:) M. W. 
Solarz (red.), Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwa  wspó czesnej Polski 
i wiata. Wybrane problemy, Wydawnictwo Adam Marsza ek, Toru  2012. 
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kapita em prywatne korporacje transnarodowe. Spo ecze stwo ryzyka, w którym po-
jedynczy obywatel nie jest w aden sposób chroniony przez instytucje pa stwa, od-
biera si  mu tak e prawo do korzystania z us ug spo ecznych lub us ugi te skrajnie 
si  ekonomizuje (vide: szkolnictwo wy sze, dla którego wymogiem staje si  przede 
wszystkim dostosowanie w asnej struktury do potrzeb rynku), staje si  powodem ut-
raty poczucia bezpiecze stwa oraz – de facto – osobistej wolno ci. Nie mo na by  
bowiem w pe ni wolnym – twierdz  kolektywi ci – gdy w yciu cz owieka nie s  zas-
pokojone podstawowe potrzeby, a potrzeba bezpiecze stwa niew tpliwie do takich 
potrzeb nale y. 

Maj c wiadomo  chciwo ci jednostek i niedoskona o ci demokratycznych me-
chanizmów powoduj cych uleg o  politycznego establishmentu wobec grup intere-
sów posiadaczy kapita u, krytycy polityki neoliberalnej uznaj , e to w a nie insty-
tucje rynku odpowiedzialne s  za skutki kryzysu gospodarczego. Upowszechnienie 
postawy konsumpcyjnej i prze wiadczenie o konieczno ci podnoszenia swojego stan-
dardu ycia nawet ponad finansowe mo liwo ci le a o w interesie wszystkich tych 
podmiotów rynkowych, które czerpa y z tego wymierne zyski. Politycy natomiast – po-
datni na roszczenia obywateli i obawiaj cy si  utraty w adzy – nie byli sk onni do 
podj cia adnych racjonalnych dzia a  zmierzaj cych do uregulowania rynku konkret-
nych us ug. 

W optyce socjalno-kolektywistycznej remedium na skutki kryzysu gospodarczego 
powinno sta  si  zdecydowanie bardziej aktywne dzia anie pa stwa nie tylko w sferze 
gospodarki, ale tak e w sferze socjalnej. Regulacja rynków, powoduj ca zdecydo-
wanie lepsz  ochron  konsumentów przed wykorzystaniem ich niewiedzy, po czona 
z aktywn  polityk  sprzyjaj c  tworzeniu nowych miejsc pracy (zw aszcza w sektorze 
publicznym) winny przynajmniej minimalnie wp yn  na popraw  warunków ycia 
tych obywateli, którzy do wiadczyli bezpo rednich skutków kryzysu gospodarczego. 
W d u szej perspektywie pa stwo musi za  przej  na siebie obowi zek kreowania 
aktywnej polityki spo ecznej zmierzaj cej do odej cia od systemu zasi ków i zapomóg 
na rzecz reintegracji zawodowej, ustawicznej edukacji czy uzale nienia zabezpieczenia 
spo ecznego od wykazania w asnej aktywno ci w zakresie poprawy sytuacji jednostki. 

Warto zwróci  uwag  na to, e powy ej zarysowane – skrajnie rozbie ne – punkty 
widzenia w odniesieniu do rodków zaradczych, które mog  przyczyni  si  do ograni-
czenia skutków ekonomicznych i spo ecznych obecnego kryzysu, nie s  niczym nowym 
w dyskusjach naukowców badaj cych przyczyny i skutki globalnych (czy cho by re-
gionalnych) kryzysów. Kryzysem, przy okazji którego tak e wzywano do ogranicze-
nia b d  wzmocnienia socjalnej funkcji pa stwa opieku czego, by  na Zachodzie kryzys 
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naftowy z po owy lat 70.29. W poszczególnych pa stwach zastosowano wówczas 
zró nicowane rodki zaradcze, które z perspektywy historycznej mo na zakwalifi-
kowa  do trzech grup30:  
1)  Próba zwi kszenia zatrudnienia w sektorze publicznym – zastosowana w pa -

stwach nordyckich; mia a na celu ograniczenie bezrobocia, stworzenie du ej licz-
by miejsc pracy dla kobiet oraz utrzymanie wysokiej jako ci us ug sektora 
publicznego. Skutkiem przyj cia tej strategii by  niewspó mierny wzrost liczby 
nowych miejsc pracy w sektorze publicznym w stosunku do sektora prywatnego 
(Gøsta Esping Andersen podaje, e w efekcie tego w po owie lat 90. zatrudnienie 
w sektorze publicznym znajdowa o 30% wszystkich pracuj cych31) oraz pog bie-
nie segregacji na rynku pracy: kobiety pracuj  g ównie w sektorze publicznym, 
m czy ni w prywatnym. Ponadto konieczno  sfinansowania nowych miejsc pra-
cy zmusi a rz dy do obni ki wysoko ci i dost pno ci wiadcze  socjalnych. Nie-
w tpliw  zalet  tego modelu reakcji na kryzys sta o si  zwrócenie uwagi na pot-
rzeby ludzi m odych, dopiero wkraczaj cych na rynek pracy i dostosowanie oferty 
edukacyjnej dla potrzeb tego rynku.  

2) Umo liwienie pracodawcom – w znacz cym stopniu – swobodnego okre lania 
wysoko ci p ac i warunków pracy – zastosowana przede wszystkich w pa stwach 
anglosaskich (Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii). 
Jednocze nie ograniczono dost p do programów socjalnych oraz zdecydowano na 
bezpo redni  obni k  wysoko ci przyznawanych wiadcze . Efektem przyj cia tej 
strategii by o istotne ograniczenie bezrobocia, ale za cen  znacz cego zaw enia 
zakresu ochrony socjalnej oraz obni enia redniej wysoko ci wynagrodzenia. Wed-
ug danych OECD w latach 80. dochody osób najmniej zarabiaj cych obni y y si  

w Stanach Zjednoczonych o 11%, a w Wielkiej Brytanii – o 14%32. 
3) Ochrona miejsc pracy ju  istniej cych kosztem najm odszych i najstarszych uczest- 

ników rynku pracy – polityka prowadzona g ównie w pa stwach Europy konty-
nentalnej tworz cych Wspólnot  Europejsk . Strategia ta polega a na maksymal-
nym wyd u eniu procesu edukacyjnego (upowszechnienie szkolnictwa wy szego) 

                                                           
29 Kryzys zosta  spowodowany na o eniem przez cz onków Organizacji Krajów Ekspor-
tuj cych Rop  Naftow  (OPEC) embarga na dostawy ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych  
i Europy Zachodniej jako pa stw popieraj cych Izrael w izraelsko-arabskiej wojnie Jom Kip- 
pur. 
30 Opisano je szeroko w: M. Ksi opolski, Polityka spo eczna. Wybrane problemy porówna  
mi dzynarodowych, Wydawnictwo l sk, Katowice 1999, s. 49–51. 
31 Podaj  za: ibidem, s. 49. 
32 Ibidem, s. 51. 
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oraz na u atwieniu przej cia na rent  lub wcze niejsz  emerytur . Wspó czynnik 
aktywizacji zawodowej obni y  si  wskutek tego na pocz tku lat 90. do 57% (dla 
porównania – w USA wynosi  76% dla m czyzn i 60% dla kobiet)33.  
Bior c pod uwag  powy sze do wiadczenia, nale y uzna , e prostych i jedno-

znacznych recept na dostosowanie prowadzonej przez pa stwo polityki spo ecznej do 
warunków kryzysu gospodarczego po prostu nie ma. Generalnie w zale no ci od „wy-
dolno ci” bud etu rz dy mog  stosowa  strategie aktywizacyjne, ukierunkowane na 
tworzenie miejsc pracy, wspieranie dzia alno ci gospodarczej oraz dba o  o nap yw 
zagranicznych inwestycji, lub te  strategie dostosowawcze, które b d  mia y na celu 
zminimalizowanie spo ecznych skutków kryzysu, a do których nale y zaliczy  pod-
wy szanie wysoko ci zasi ków b d  zapomóg, zwi kszenie zakresu inwestycji pub-
licznych czy te  ochron  ju  istniej cych miejsc pracy poprzez „usztywnienie” prawa 
pracy. W zdecydowanej wi kszo ci przypadków w adze pa stw decyduj  si  jednak 
na przyjmowanie okre lonych wariantów po rednich i ewentualnie silniej akcentuj  
potrzeb  aktywizacji b d  ochrony spo ecznej34. Du e znaczenie ma tutaj nak adanie 
si  na czas kryzysu okre lonych cyklów wyborczych. Tylko ekstremalnie trudna sytu-
acja zmusza bowiem rz dz cych do ograniczania wydatków socjalnych oraz redukcji 
miejsc pracy w sektorze publicznym w okresie kampanii wyborczej. Zdecydowanie 
cz ciej politycy sk onni s  wówczas schlebia  swoim potencjalnym wyborcom, nie-
rzadko uchwalaj c ustawy b d ce znacz cym obci eniem dla bud etu i w d ugook-
resowej perspektywie mog ce przynie  wi cej szkody ani eli po ytku.  

4. Partie polityczne wobec polityki spo ecznej oraz kryzysu gospodarczego  

Jeszcze do niedawna utrzymywano, e to, jaki model realizowania polityki spo ecz-
nej wybior  rz dz cy, w du ej mierze zale y od profilu ideologicznego partii, któr  
reprezentuj 35. W Europie Zachodniej przez wiele lat swoj  ywotno  zachowy-
wa  podzia  scen politycznych na prawic  i lewic , pod ug którego to podzia u par-
tiom prawicowym (konserwatywnym) przypisywano inspiracje ideologi  liberalizmu,  

                                                           
33 Ibidem, s. 52. 
34 Odpowiada to z grubsza opisanym przez Juliana Auleytnera scenariuszom polityki spo ecz-
nej w okresie kryzysu. Autor wyró nia trzy takie scenariusze: liberalny, socjalno-liberalny oraz  
solidarny (por. J. Auleytner, Scenariusze polityki spo ecznej w okresie kryzysu, (w:) M. Ksi -
opolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. o edowski (red.), op. cit.,  s. 57–65.    

35 By o to wynikiem procesu „zamro enia” systemów partyjnych i stabilno ci trwa ych form 
identyfikacji elektoratu z okre lonymi partiami politycznymi. Por. S. M. Lipset, S. Rokkan, 
Cleavage structures, party systems and voter alignments: An introduction, (w:) S. M. Lip-
set, S. Rokkan (red.), Party Systems and Voter Alignments, The Free Press, New York 1967, 
s. 1–64.    
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podczas gdy partie lewicowe mia y si  w swoim dzia aniu kierowa  ideami socjalde-
mokratycznymi. Ju  jednak w czasach rz dów Tony’ego Blaira (Wielka Brytania), 
Gerharda Schrödera (Niemcy), José L. Zapatero (Hiszpania) czy Romano Prodiego 
(W ochy) wida  by o wyra nie, e nawet partie socjaldemokratyczne uzna y, i  for-
mu a pa stwa dobrobytu si  wyczerpa a, a prób  pogodzenia idei etatystycznych i li-
beralnych mia y by  – ró nie definiowane – koncepcje tzw. trzeciej drogi36. Z drugiej 
za  strony przywódcy partii konserwatywnych i chadeckich, tacy jak Angela Merkel 
(Niemcy), David Cameron (Wielka Brytania), Silvio Berlusconi (W ochy) czy Nicolas 
Sarkozy (Francja) byli coraz cz ciej oskar ani przez przedstawicieli swoich obozów 
politycznych o sprzeniewierzenie si  klasycznym idea om liberalizmu i uleganie po-
kusie „bud etowego rozdawnictwa” w sytuacjach, w których istnieje du e prawdopo-
dobie stwo osi gni cia wskutek tego okre lonych korzy ci politycznych37.  

W efekcie powy szych przeobra e  programowo-ideologicznych partie g ównego 
nurtu przesun y si  w kierunku centrum, trac c przy okazji swoj  wyrazisto  i us-
t puj c miejsca „na obrze ach” scen politycznych ugrupowaniom radykalnie ideowym  
– na lewicy pojawi y si  ruchy anty- i alterglobalistyczne, wzywaj ce do nowej rewo-
lucji wymierzonej przeciwko korporacjom, wiatowym grupom interesu oraz spo ecz-
nym nierówno ciom, na prawicy z kolei – ruchy nacjonalistyczne, w swoim programie 
ekonomicznym silnie akcentuj ce warto ci, jakie niesie ze sob  indywidualizm i kon-
kurencja na wolnym rynku. 

Ideologiczny wymiar funkcji i zada  pa stwa w zakresie polityk spo ecznej i gos-
podarczej jeszcze bardziej osobliwie jest postrzegany przez liderów partii politycznych 
(w wi kszo ci niezinstytucjonalizowanych, stworzonych po prze omie z lat 1989–1991) 
w regionie Europy rodkowej i Wschodniej. Podj ta u progu demokratycznej transfor-
macji próba odtworzenia klasycznego podzia u na lewic  i prawic  okaza a si  nieu-
dana, cho  poszczególni aktorzy przekonali si  o tym dopiero na pocz tku XXI wieku. 
Jeszcze w latach 90. mog o si  wydawa , e w istocie partie socjaldemokratyczne 
(b d  sukcesorki partii komunistycznych, takie jak Bu garska Partia Socjalistyczna,  
                                                           
36 Zob. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Wydawnictwo Ksi ka i Wie-
dza, Warszawa 1999. Ten zwrot ku centrum krytykowa o wielu intelektualistów zwi zanych 
z lewic  – por. np. T. Kowalik (wyb. i oprac.), Spory wokó  nowej trzeciej drogi, Wydawnic-
two Scholar, Warszawa 2001. 
37 Doskona y opis strategii dzia ania kanclerz Niemiec, Angeli Merkel, w odniesieniu do po-
lityki rodzinnej i energetycznej daje Gertrud Höhler w ksi ce: G. Höhler, Matka chrzestna. 
Jak Angela Merkel przebudowuje Niemcy, prze . E. Stefa ska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Pozna  2013. Wystarczy w tym miejscu przytoczy  wybrane tytu y podrozdzia ów: „Ponad-
partyjna kanclerz: transfer pomys ów z SPD” (s. 81) oraz „Kanclerz Merkel zaw aszcza pomy-
s y SPD: zacieranie granic mi dzy partiami” (s. 91). 
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W gierska Partia Socjalistyczna, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, b d  
te  reaktywowane socjaldemokratyczne partie przedwojenne, takie jak Socjaldemo-
kratyczna Partia Czech i Moraw) próbuj  nawi zywa  do programów politycznych 
zachodnioeuropejskich partii lewicowych, natomiast partie okre lane mianem rod-
kowo-wschodnioeuropejskiej prawicy (w gierski Fidesz, czeska Obywatelska Partia 
Demokratyczna czy polska Unia Wolno ci) si gaj  do my li politycznej konserwa-
tywnych libera ów.  

Negatywne skutki transformacji ekonomicznej (przej cia z systemu gospodarki 
centralnie sterowanej do systemu gospodarki rynkowej), takie jak wzrost poziomu 
bezrobocia, pogorszenie si  warunków materialno-bytowych wielu grup spo ecz-
nych, konieczno  rywalizowania na wolnym rynku i zwi zana z tym utrata po-
czucia bezpiecze stwa ekonomicznego, sprawi y jednak, e wi kszo  partii zo-
rientowanych narodowo-konserwatywnie inkorporowa a do swoich programów po-
litycznych tre ci stricte etatystyczne. Przyznanie wspólnocie narodowej centralnego 
miejsca w przekazie politycznym tzw. prawicowych ugrupowa  Europy rodkowej 
i Wschodniej implikowa o wyra enie zgody na postulat wzajemnego wsparcia 
udzielanego sobie przez cz onków tej wspólnoty (cho by w odniesieniu do nie-
bezpiecze stw zewn trznych). W opinii liderów rodkowo-wschodnioeuropejskiej 
prawicy pa stwo jako instytucjonalna emanacja tej wspólnoty oraz rz dz cy nim, 
jako s u cy wspólnocie, musz  zatem ponosi  pe n  odpowiedzialno  za zapew-
nienie godnych warunków ycia tym wszystkim obywatelom, którzy samodzielnie 
ze skutkami transformacji politycznej nie potrafili sobie poradzi . St d te  wspó -
cze nie w w gierskim Fidesz, polskim Prawie i Sprawiedliwo ci czy bu garskim 
GERB-ie bardzo silnie akcentuje si  rol  pa stwa w gospodarce przy jednoczesnym 
odwo aniu si  do my li konserwatywnej w warstwie wiatopogl dowo-ideologicz-
nej.  

Na rodkowo-wschodnioeuropejskiej lewicy nast pi o podobne przesuni cie akcen-
tów, cho  nieco inna przy wieca a mu motywacja. Otó  chc c odci  si  od spu cizny 
komunizmu, wi kszo  socjaldemokratycznych partii regionu milcz co przyjmowa a 
w kolejnych latach neoliberalne warunki rz dzenia, tym bardziej e w Europie Za-
chodniej, o czym ju  wy ej wspomniano, powszechn  akceptacj  zyska a koncepcja 
„trzeciej drogi”, której twórcy w zbli eniu modelu pa stwa socjaldemokratycznego 
i liberalnego nie widzieli bynajmniej niczego z ego. Nie bez przyczyny, cho  i nie 
bez z o liwo ci, socjaldemokratyczne rz dy pod przewodnictwem Leszka Millera 
oraz Marka Belki ocenia si  w Polsce jako te, które wprowadzi y najwi cej zmian 
ustawowych liberalizuj cych dzia alno  gospodarcz  oraz sprzyjaj cych prywatnej  
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przedsi biorczo ci. Podobnie na W grzech oceniane by y dzia ania premiera Ferenca 
Gyurcsány’ego38, a w Rumunii – Adriana N stase39. 

Odniesienie prymarnego sporu ideologicznego pomi dzy liberalizmem a kolekty-
wizmem do dzia alno ci partii politycznych w systemach politycznych Ba kanów Za-
chodnich nastr cza wielu trudno ci, cho  – jak staram si  udowodni  w kolejnych 
rozdzia ach – nie jest do ko ca nieuzasadnione. We wszystkich analizowanych sys-
temach politycznych poszczególne ugrupowania próbuj  ideologizowa  swój przekaz 
tak, by potencjalni wyborcy atwo mogli zidentyfikowa  poszczególne elementy pro-
gramu wyborczego. Podobnie jak w innych pa stwach Europy rodkowej i Wschod-
niej, relewantne partie uwa ane za konserwatywne prezentuj  has a spo eczno-gos-
podarcze, w których silnie akcentowana jest rola pa stwa i potrzeba ochrony najubo -
szych grup spo ecznych (Serbska Partia Post powa, Wewn trzna Macedo ska Organi-
zacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedo skiej Jedno ci Narodowej). Z ko-
lei w programach partii sytuuj cych si  na biegunie socjaldemokratycznym oraz w stra-
tegiach rz dów, w których ugrupowania te odgrywaj  kluczow  rol , odnale  mo na 
wiele elementów ideologii neoliberalnej – akcentuje si  w nich konieczno  tworzenia 
nowych miejsc pracy poprzez sprzyjanie zagranicznym inwestycjom czy liberalizacj  
prawa pracy (Demokratyczna Partia Socjalistów Czarnogóry, Socjaldemokratyczna 
Partia Macedonii, Partia Demokratyczna w Serbii).  

Liczne wyj tki od tej regu y ka  jednak z du  ostro no ci  podchodzi  do hipo-
tezy, jakoby doj cie do w adzy konserwatystów mia o oznacza  przyj cie kolektywis-
tycznej/dostosowawczej strategii radzenia sobie z kryzysem gospodarczym, z kolei 
sukcesy partii socjaldemokratycznych mog y by  prognostykiem wcielania w ycie 
strategii aktywizacyjnych/neoliberalnych. Po pierwsze bowiem w pa stwach Ba ka-
nów Zachodnich do rzadko ci nale  sytuacje, w których powstaje rz d jednopartyjny, 
zawi zywane za  koalicje cz sto nie s  zbie ne ideologicznie (jako przyk ad pos u y  
mo e cho by alba ska koalicja konserwatystów Salego Berishy z socjaldemokrata-
mi Ilira Mety czy te  serbska koalicja socjalistów Ivicy Da icia z konserwatyw-
no-narodow  parti  Aleksandra Vu icia). Po drugie, w cz ci krajów regionu (zw a-
szcza w Kosowie oraz Bo ni i Hercegowinie) ugrupowania polityczne s  tak s abe 

                                                           
38 W czasie jego rz dów wprowadzono na W grzech zasad  odp atno ci za studia oraz op aty 
za wizyt  lekarsk  lub pobyt w szpitalu. W 2008 roku w gierscy obywatele w referendum 
zdecydowanie sprzeciwili si  tym liberalnym reformom. Zob. A. Czy , S. Kubas, Do wiad-
czenia w gierskiej transformacji ustrojowej – od Jánosa Kádára do Viktora Orbána, Wydaw-
nictwo Remar, Katowice 2011, s. 89. 
39 A. Burakowski, M. Stan, Kraj smutny, pe en humoru. Dzieje Rumunii po 1989 roku, Instytut 
Spraw Publicznych PAN – Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, s. 191. 
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i rozdrobnione, e próba przypisania im jakichkolwiek trwa ych programowych i ide-
ologicznych afiliacji musi zako czy  si  niepowodzeniem. Nale  one cz ciej do ka-
tegorii tzw. single-issue parties, czyli partii jednego problemu. Swój sukces zawdzi -
czaj  populistycznemu apelowi zorientowanemu na obron  narodowych interesów, co 
w tak skomplikowanej sytuacji politycznej, jaka ma miejsce w regionie Ba kanów Za-
chodnich, nie powinno by  dla obserwatorów tamtejszych scen politycznych adnym 
zaskoczeniem.  

Po trzecie, warto wreszcie podkre li  ambiwalentny stosunek mieszka ców regio-
nu do samej instytucji pa stwa. Z jednej strony ywi  oni przekonanie (wynikaj ce 
z do wiadcze  socjalistycznego pa stwa jugos owia skiego rz dzonego przez Jozipa 
Broza-Tit ), e to w a nie do administracji pa stwowej nale y obowi zek dba o ci 
o miejsca pracy, wyp at  wiadcze  socjalnych czy te  dostarczenie wysokiej jako ci 
us ug spo ecznych (edukacyjnych, zdrowotnych, transportowych). Z drugiej za  strony 
ci sami obywatele maj  pe n  wiadomo  tego, e politycy rz dz cy ich krajami s  
skorumpowani, a biurokratyczny system w wi kszo ci przypadków – zupe nie niewy-
dolny, co wp ywa automatycznie na wysoki poziom nieufno ci, jaki ywi  oni wobec 
rz dowych lub samorz dowych inicjatyw. 

  
***  

Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania, nale y podkre li , e kryzys gospodar-
czy na prze omie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku ma charakter wielowymia-
rowy: z jednej strony jest efektem nieprawid owo ci w funkcjonowaniu rynków fi-
nansowych, z drugiej za  – nieudolno ci pa stwa w kwestii utrzymania dyscypliny 
bud etowej oraz nadmiernych roszcze  konsumpcyjnych obywateli sk onnych do za-
d u ania si  mimo braku posiadania jakichkolwiek zabezpiecze  kredytowych. Ró -
norodne przyczyny kryzysu gospodarczego wymagaj  od rz dz cych podj cia szere-
gu dzia a , z których cz  winna mie  charakter aktywizacyjny (liberalny) – mowa 
g ównie o tworzeniu nowych miejsc pracy i sprzyjaniu klimatowi inwestycyjnemu – 
cz  za  charakter ochronny (socjalny), maj cy za zadanie uchroni  przed skutkami 
kryzysu mo liwie du  grup  obywateli. To, na ile udaje si  uzyska  ten zadowalaj cy 
balans w poszczególnych pa stwach Ba kanów Zachodnich, jest przedmiotem rozwa-
a  w kolejnych rozdzia ach pracy.  
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1. Zarys sytuacji politycznej 
Po rozpadzie Unii Pa stwowej Serbii i Czarnogóry (w 2006 roku) oraz po jedno-
stronnym og oszeniu przez Kosowo aktu niepodleg o ci serbski system partyjny zosta  
w sposób znacz cy zrekonfigurowany. Przyczyn  tego by a jednak nie tylko zmiana 
sytuacji geopolitycznej, ale tak e problemy spo eczno-ekonomiczne, które ujawni y 
si  w kontek cie wiatowego kryzysu gospodarczego. W 2008 roku rozpad a si  – 
uwa ana za umiarkowanie liberaln  i proeuropejsk  – koalicja Demokratycznej Partii 
Serbii (    – DSS) pod wodz  Vojislava Koštunicy, Partii 
Demokratycznej (   – DS), której liderem pozostawa  prezydent 
Boris Tadi , oraz partii G17+ pod przewodnictwem Mla ana Dinkicia. Powodem roz-
padu by  sprzeciw V. Koštunicy dla podpisania uk adu z pa stwami UE, które uzna y 
niepodleg o  Kosowa1. Bezpo rednim natomiast skutkiem zerwania koalicji by o 
rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. 

Po wyborach, które okaza y si  umiarkowanym sukcesem partii socjalno-liberal-
nych (zob. tabela 1) porozumienie koalicyjne podpisali demokraci B. Tadicia, socja-
li ci Ivicy Da icia oraz libera owie Mladjana Dinkicia. Na czele rz du stan  wówczas 
Mirko Cvetkovi . Pe ni  on jednak funkcj  premiera „technicznego”, poniewa  ka da 
aktywno  rz du musia a zyska  akceptacj  faktycznego lidera DS – wybranego na 
pocz tku 2008 roku na drug  kadencj  – prezydenta B. Tadicia. Warto wspomnie  
o tym, e serbska konstytucja ustanawiaj ca parlamentarn  form  rz dów nie gwaran-
towa a g owie pa stwa szerokiego zakresu uprawnie , dzia ania prezydenta nosi y wi c 
wszelkie znamiona dzia a  nieformalnych. Mimo licznych kontrowersji personalnych 
i programowych porozumienie koalicyjne nie by o w kolejnych latach kwestionowane, 
co pozwoli o M. Cvetkoviciowi utrzyma  si  na stanowisku premiera przez ca  4-let-
ni  kadencj . Znacz ce zmiany zasz y natomiast w czasie rz dów DS–SPS–G17+ 
w onie opozycji. Tomislav Nikoli  postanowi  opu ci  szeregi SRS i za o y  nowe 
ugrupowanie, Serbsk  Parti  Post pow  (Cpnc a anpe a  – SNS), która 
zaprezentowa a nowy konserwatywny program polityczny. Okaza o si , e ugrupo-
wanie to w nadchodz cych elekcjach mo e liczy  nawet na zwyci stwo. 

W maju 2012 roku – w atmosferze kryzysu gospodarczego i realnej gro by utraty 
kontroli nad uznanym ju  przez ponad 90 pa stw wiata Kosowem – jednocze nie od-
by y si  w Serbii wybory parlamentarne i prezydenckie. 

                                                           
1 M. Podolak, System polityczny Serbii, (w:) T. Bichta, M. Podolak (red.), Systemy polityczne 
pa stw ba ka skich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, Lublin 2012, 
s. 377. 
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Tabela 1. Wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii w 2008 roku 
Nazwa komitetu Partie tworz ce komitet Odsetek 

g osów 
Liczba 

mandatów 
Partia Demokratyczna (DS) 64 
G17+ 24 
Liga Socjaldemokratów 
Wojwodiny 5 

Serbski Ruch Odnowy 4 
Partia Socjaldemokratyczna 4 

O europejsk  Serbi  – Boris Tadi  

Demokratyczny Zwi zek 
Chorwatów Wojwodiny 

38,4% 

1 

102 

Serbska Partia Radykalna (SRS) 77 Serbska Partia Radykalna  
– Dr Vojislav Šešelj SSJ 29,45% 1 78 

Demokratyczna Partia Serbii 
(DSS) 21 Demokratyczna Partia Serbii – Nowa 

Serbia – Vojislav Koštunica 
Nowa Serbia 

11,61% 
9 

30 

Serbska Partia Socjalistyczna – Partia 
Zjednoczonych Emerytów Serbii  
– Jedyna Serbia  

Serbska Partia Socjalistyczna 
(SPS) 7,58% 16 16 

Partia Liberalno-Demokratyczna  
– edomir Jovanovi  

Partia Liberalno 
-Demokratyczna (LDP) 5,24% 13 13 

ród o: Izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike 
Srbije održani 11. maja 2008. godine, http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames. 
htm, odczyt: 12.06.2013. 
 

Wyrównany wynik wyborczy post powców i demokratów (zob. tabela 2) spowo-
dowa , e negocjacje koalicyjne trwa y kilkana cie tygodni. W tym czasie w drugiej 
turze wyborów prezydenckich B. Tadi  uzna  musia  przewag  swojego najgro niej-
szego konkurenta, T. Nikolicia. Nieoficjalnie media donosi y o tym, e socjali ci goto-
wi s  podpisa  porozumienie zarówno z SNS, jak i z DS pod warunkiem jednak, e 
I. Da i  obejmie wówczas funkcj  premiera. Ostatecznie na taki wariant przystali pos-
t powcy. Utworzenie nowego koalicyjnego rz du SNS–SPS–URS pod przewodnic-
twem I. Da icia by o kolejnym dowodem na post puj c  rekonfiguracj  serbskiego 
systemu partyjnego. 

Jednak sukces lidera socjalistów okaza  si  krótkotrwa y. Serbska scena polityczna 
zosta a bowiem zdominowana przez SNS, która od wyborów w 2012 roku suk-
cesywnie powi ksza a baz  swojego poparcia i której lider, A. Vu i , przewodzi ran-
kingom popularno ci serbskich polityków. Niemal wszystkie sonda e opinii publicz-
nej przeprowadzone w ostatnich ostatnich miesi cach w Serbii wskazuj  jednak nie 
tylko na rosn c  popularno  SNS, ale tak e na s abn c  pozycj  SPS oraz premiera 
I. Da icia2. 
                                                           
2 Naprednjacima porastao rejting, http://www.kurir-info.rs/naprednjacima-porastao-rejting-cla 
nak-950747, odczyt: 23.09.2013. 
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Tabela 2. Wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii w 2012 roku 
Nazwa komitetu Partie tworz ce komitet Odsetek 

g osów 
Liczba 

mandatów 
Serbska Partia Post powa 54 
Nowa Serbia 8 
Ruch Si a Serbii 2 
Wiejska Partia Narodowa 1 
Zwi zek Ma ych i rednich 
Przedsi biorców 1 

Bo niacka Partia Narodowa 1 
Ruch Socjalistów 1 

Poruszymy Serbi  – Tomislav 
Nikoli  

Pozosta e partie 

24,05% 

5 

73 

Partia Demokratyczna 49 
Socjaldemokratyczna Partia Serbii 9 
Liga Socjaldemokratów Wojwodiny 5 
Demokratyczny Zwi zek 
Chorwatów w Wojwodinie 1 

Demokratyczno-Chrze cija ska 
Partia Serbii 1 

Zieloni Serbii 1 

Wybór Lepszego ycia – Boris 
Tadi  

Stowarzyszenie Obywateli 

22,07% 

1 

67 

Socjalistyczna Partia Serbii 24 
Partia Zjednoczonych Emerytów 
Serbii 12 

Jedyna Serbia 7 

Ivica Da i  – Socjalistyczna Partia 
Serbii – Partia Zjednoczonych 
Emerytów Serbii – Jedyna Serbia 

Ruch Weteranów Serbii 

14,51% 

1 

44 

Demokratyczna Partia Serbii  
– Vojislav Koštunica 

Demokratyczna Partia Serbii 7,0% 21 21 

Partia Liberalno-Demokratyczna 13 
Serbski Ruch Odnowy 4 
Unia Socjaldemokratyczna 1 

Przewrót – edomir Jovanovi  

Bogata Serbia 

6,53% 

1 

19 

G17+ 10 
Razem za Šumadij  4 

Zjednoczone Regiony Serbii 
– Mladan Dinki  

Ruch yjemy dla Krainy 
5,51% 

2 
16 

ród o:   6.  2012. , http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica 
/Rezultati/2012%20KarteParlamentarni.pdf, odczyt: 23.09.2013. 
 
Dostrzec mo na w tym konsekwencje spo ecznej percepcji koalicji jako relacji „dob-
rego i z ego policjanta”. Za bolesne reformy i konieczne kompromisy na arenie mi -
dzynarodowej Serbowie obarczaj  odpowiedzialno ci  premiera, natomiast zapowiedzi 
dzia a  zmierzaj cych do przezwyci enia kryzysu gospodarczego, a tak e walka z ko-
rupcj , postrzegane s  jako zas uga A. Vu icia. 

W sonda u przeprowadzonym przez pracowni  Faktor Plus w listopadzie 2013 
roku wyniki poszczególnych partii przedstawia y si  nast puj co:  
a) partie rz dz ce: SNS – 43,1%, SPS – 10,0%;  
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b) opozycja: DS – 12,8%, DSS – 6,2%, LDP – 5,5%, URS – 2,9%3.  
Z bada  wynika tak e, e a  60% Serbów uwa a za konieczne przeprowadzenie 

przedterminowych wyborów parlamentarnych, co mo e o miela  partie do odwa nego 
stawiania takiego postulatu. W sonda u badano równie  popularno  rz du – najlep-
sz  not  ze wszystkich ministrów otrzyma  A. Vu i  (ocena 4,3 wobec 3,2 premiera 
I. Da icia)4. 

Probierzem popularno ci poszczególnych ugrupowa  sta y si  tak e przedtermi-
nowe wybory lokalne, które w kilku gminach odby y si  na pocz tku grudnia 2013 
roku. Wst pne rezultaty wyborów w gminie Kostolac wskazywa y na zwyci stwo 
SNS (45,51% g osów, 11 mandatów) oraz drugie miejsce koalicji SPS–PUPS–JS 
(22,18% g osów, 5 mandatów). Opozycja wypad a stosunkowo s abo – DS zdoby a 
nieoficjalnie 12% g osów (2 mandaty), a URS – 9,54% (2 mandaty)5. W dzielnicy 
Voždovac w Belgradzie wyniki by y dla SNS jeszcze lepsze: SNS – 51,56%, DS – 11,35%, 
SPS – 7,92%, DSS – 5,90%, SdPS – 5,69%. W wojwodi skiej gminie Odžaci post -
powcy tak e uzyskali wynik gwarantuj cy samodzielne rz dzenie: SNS – 48,17%, DS 
– 17,14%, SPS – 12,21%6. Generalnie potwierdzaj  si  wi c wskazania sonda y: SNS 
jest na dobrej drodze do uzyskania wyniku umo liwiaj cego sformowanie jednopar-
tyjnego rz du, a poszczególne ugrupowania opozycyjne mog  liczy  w najlepszym 
razie na rezultat nieco przekraczaj cy 10%. W perspektywie kilkumiesi cznej wida  
wyra nie umacnianie si  partii rz dz cych i s abni cie opozycji7, co – w kontek cie 
powa nych problemów spo eczno-ekonomicznych – mo e wydawa  si  paradoksal-
ne. 

Prawdopodobie stwo rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych na 
wiosn  2014 roku wydaje si  wi c bardzo du e, cho  zbyt silna pozycja SNS sprawia, 
e niech tny elekcji wci  pozostaje I. Da i . Postawie premiera sprzyja do  stabil- 

na sytuacja wewn trzna w jego macierzystej SPS. Przywództwo I. Da icia nie jest 
                                                           
3 Aby wzmocni  pozycj  SNS w rz dzie, w po owie 2013 roku dokonano jego rekonstrukcji 
polegaj cej na usuni ciu z kluczowych stanowisk ministerialnych cz onków URS i zast pieniu 
ich nominatami SNS. 
4 Faktor plus: Vu i , Da i  i Tasovac najbolje ocenjeni lanovi Vlade, http://www.novi 
magazin.rs/vesti/faktor-plus-vucic-dai-i-tasovac-najbolje-ocenjeni-lanovi-vlade, odczyt: 27.11. 
2013. 
5 Kostolac: SNS 45,5 odsto, izlaznost skoro 60 odsto, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/427564/ 
Kostolac-SNS-455-odsto-izlaznost-skoro-60-odsto, odczyt: 16.12.2013. 
6 Ubedljiva pobeda SNS u sve tri opštine, http://www.tanjug.rs/novosti/109858/ubedljiva-pobeda-
sns-u-sve-tri-opstine.htm, odczyt: 17.12.2013. 
7 Barometar javnog mnjenja jesen 2013, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1144134, 
odczyt: 17.10.2013. 
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kwestionowane, cho  wyniki sonda y oraz wyborów lokalnych trudno uzna  za satys-
fakcjonuj ce8. Samo ugrupowanie jednoznacznie dystansuje si  od pomys u przedter-
minowych wyborów, uznaj c, e rz d powinien doko czy  wszystkie reformy, które 
rozpocz . Do najwa niejszych zada  wci  – zdaniem w adz partii – nale : ustabi-
lizowanie stosunków z Kosowem, integracja europejska, konsolidacja finansów pub-
licznych oraz utworzenie Zwi zku Gmin Serbskich w Kosowie. Kontakty premiera 
I. Da icia i wicepremiera A. Vu icia nie s  cz ste, ale ka dy z nich dba o autonomi  
swoich resortów. Pomimo wielu medialnych spekulacji nie dosz o jeszcze do otwar-
tego konfliktu.  

Bardzo s abe wyniki DS (spadek popularno ci z poziomu 25–27% do 12%) powo-
duj , e w onie tego ugrupowania pojawiaj  si  powa ne konflikty. O swoj  pozycj  
walczy  musi przewodnicz cy, Dragan ilas9, dla którego sprawdzianem b d  przy-
spieszone wybory burmistrza Belgradu. Jego wygrana znacz co umocni parti  w son-
da ach, a stanowisko lidera ugrupowania pozostanie niezagro one10. Realizacj  tego 
scenariusza spróbuj  zapewne uniemo liwi  wewn trzpartyjni rywale, B. Tadi  oraz 
Dragan Šutanovac (do tej pory prywatnie blisko ze sob  zwi zani, ale w DS roz-
grywaj cy sytuacj  na w asne indywidualne konta). 

Obaj licz  na rozpad koalicji SNS–SPS i – w konsekwencji – na zaproszenie przez 
A. Vu icia demokratów do stworzenia gabinetu11. Pierwszym problemem w realizacji 
tego scenariusza jest jednak bardzo silna pozycja SNS, której lider liczy na samodziel-
ne rz dy. Drugim problemem jest brak wystarczaj cego zaplecza do przej cia w adzy 
w DS. Ani D. Šutanovac, ani B. Tadi  nie s  w stanie na bazie resentymentów (pow-
szechne jest w partii przekonanie, e w czasach przywództwa B. Tadicia ugrupo-
waniu wiod o si  lepiej) odbudowa  swojej pozycji. Zdecydowanie popularniejsze s  
bowiem w DS nastroje antyrz dowe. Mo na równie  domniemywa , e elektorat 
demokratów móg by poczu  si  zdezorientowany w sytuacji, w której dotychczas 
zaprzysi gli wrogowie zawieraj  ze sob  koalicyjne porozumienie. Dlatego te  D. i-
las – nie bez irytacji – przywo uje publicznie do porz dku by ego prezydenta Serbii, 

                                                           
8 Anti : Nismo zadovoljni rezultatom, http://www.tanjug.rs/novosti/109864/antic-nismo-zadovolj 
ni-rezultatom.htm, odczyt: 16.12.2013. 
9 Zast pi  na tym stanowisku Borisa Tadicia, który po przegranej w wyborach prezydenckich 
i po przej ciu DS do opozycji zdecydowa  si  poda  do dymisji (obj  potem funkcj  honoro-
wego przewodnicz cego DS). 
10 ilas: Kandidova u se za gradona elnika, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/419093/Djilas-
Kandidovacu-se-za-gradonacelnika, odczyt: 12.11.2013. 
11 T. Spai , Svako protiv svakog u DS: Kumovi ruše ilasa, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/ 
422337/Svako-protiv-svakog-u-DS-Kumovi-ruse-Djilasa, odczyt: 26.11.2013. 
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podkre laj c, e ten zosta  honorowym przewodnicz cym DS tylko dzi ki jego po-
parciu12. Przypuszcza  nale y, e ewentualne zwyci stwo w walce o w adz  w DS 
jednej z wymienionych frakcji spowoduje rozpad ugrupowania, co dodatkowo os abi 
– i tak ju  sfragmentaryzowan  – opozycj . 

2. Zarys sytuacji spo eczno-ekonomicznej 
W Serbii – podobnie jak w pozosta ych pa stwach regionu – zaobserwowa  mo na 
dwie fazy kryzysu gospodarczego. Pierwsze oznaki recesji uwidoczni y si  ju  w 2008 
roku (spadek tempa wzrostu gospodarczego z 5,4% do 3,8%), a rok 2009 okaza  si  
rokiem recesji (zob. tabela 3). Sk oni o to rz d M. Cvetkovicia do rozpocz cia roz-
mów z Mi dzynarodowym Funduszem Walutowym o mo liwo ciach udzielenia Serbii 
preferencyjnego kredytu.   
W kolejnych dwóch latach utrzymywa  si  dodatni wzrost gospodarczy. Trend ten 
odwróci  si  ju  w IV kwartale 2011 roku (wzrost rz du 0,4% – osi gni ty tylko i wy-

cznie dzi ki prywatnym inwestycjom w sektorze budowlanym), a I kwarta  2012 
roku przyniós  kolejne fatalne wyniki. Narodowy Bank Serbii odnotowa  spadek 
PKB na poziomie -1,3% (co by o oznak  drugiej fali kryzysu). Wskaza  nale y te  
na niesatysfakcjonuj ce wyniki produkcji przemys owej – w styczniu 2012 roku za-
notowano jej spadek o 2,7%, w lutym – ju  o 12,8%. Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju obni y  z tego powodu prognozy wzrostu PKB Serbii na rok 2012 z 0,5% 
do 0,1%13, lecz ostatecznie nawet tego pu apu nie uda o si  osi gn  (zob. tabela 
3). 
 
Tabela 3. Podstawowe wska niki makroekonomiczne Serbii w latach 2008–2012 

Rok 
Wska nik 2008 2009 2010 2011 2012 

Inflacja (w %) 8,6 6,6 10,3 7,0 12,2 
Realny wzrost PKB (w %) 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,5 
Liczba bezrobotnych (w tys.) 793 730 730 745 761 
Stopa bezrobocia (w %) 13,6 16,1 19,2 23,0 23,9 
D ug publiczny (w % PKB) 29,2 34,7 44,5 48,2 60,0 
ród o:   , http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet 

/latinica/80/osnovni_makroekonomski_indikatori.xls, odczyt: 12.11.2013. 
 

                                                           
12 ilas: Tadi  je po asni predsednik DS-a, a ne Srbije, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/420193/ 
Djilas-Tadic-je-pocasni-predsednik-DSa-a-ne-Srbije, odczyt: 16.11.2013. 
13 EBRD: Ekonomski rast Srbije deseti deo procenta u 2012, http://www.blic.rs/Vesti/Ekono 
mija/324325/EBRD-Ekonomski-rast-Srbije-deseti-deo-procenta-u-2012, odczyt: 16.09.2013. 
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Ujawnia si  tym samym jeden z podstawowych problemów ekonomicznych Serbii: 
zupe nie nietrafione by y optymistyczne prognozy, na których oparto bud et na rok 
2012 (planowany w nim wzrost gospodarczy to 1,5% PKB14) – a tak e przewidywania 
wzrostu podstawowych wska ników gospodarczych w przysz ych latach. W prognozie 
na lata 2012–2014 (datowanej na 31 stycznia 2012 r. i przedstawionej Komisji Eu-
ropejskiej) zapisano, e redni poziom wzrostu gospodarczego w tym okresie wynosi  
b dzie 2,8%15. Oznacza to, e przy braku wzrostu w 2012 roku w kolejnych latach serb-
ska gospodarka powinna zacz  rozwija  si  w tempie rz du 5% PKB. W obecnych wa-
runkach (patrz ni ej: 10-procentowy spadek produkcji przemys owej) jest to nierealne. 
Zw aszcza, e gospodarka serbska uzale niona pozostaje od europejskiej (g ówny part-
ner handlowy Serbii to w a nie UE), a nic nie zapowiada w najbli szym czasie przezwy-
ci enia kryzysu w strefie euro.  

Ogromnym serbskim problemem jest te  sama struktura zatrudnienia i rozbudowany 
sektor publiczny. Oprócz urz dów obejmuje on 1 340 firm i zatrudnia w sumie 280 000 
pracowników. Wi kszo  z tych przedsi biorstw generuje straty si gaj ce nawet 3,5% 
PKB (straty pokrywane s  oczywi cie z bud etu pa stwa). Warto podkre li , e w Serbii 
emerytury pobiera 1,7 miliona osób, co jest równowa ne z liczb  osób zatrudnionych16.  

Wzrost cen w 2012 roku by  niemal dwukrotnie wy szy od tego samego wska nika 
notowanego rok wcze niej (zob. tabela 3). Walce z inflacj  nie przys u y a si  susza 
z 2012 roku. By nie dopu ci  do nadmiernego wzrostu cen ywno ci na rynku krajowym, 
rz d wyda  rozporz dzenie o czasowym ograniczeniu w wywozie soi, s onecznika i bura-
ków cukrowych. Niestety, odbi o si  to niekorzystnie na sytuacji eksporterów, spo ród 
których wi kszo  mia a ju  podpisane umowy z zagranicznymi kontrahentami oraz – nie-
kiedy – otrzyma a na poczet przysz ych dostaw zaliczki17. Spowodowa o to tak e wzrost 
cen produktów pochodnych. Producenci podkre lali bowiem, e kwoty, które musz  
p aci  rolnikom za surowiec, s  zdecydowanie wy sze ni  przed rokiem18. 
                                                           
14 Na korak do recesije, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1107972/Na+ko  
rak+do+recesije+.html, odczyt: 25.05.2012. 
15 EU o ekuje da naša ekonomija slabi, http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012 
&mm=04&dd=07&nav_id=598275, odczyt: 17.09.2013. 
16 D. Pavlovi , Serbia after the 2012 May Elections, http://www.diplomaatia.ee/index.php?id= 
242&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1459&tx_ttnews%5BbackPid%5D=425&cHash=9803 
569346, odczyt: 15.10.2012. 
17    ,   , http://www.politika.rs/rubrike/Ekono-
mija/Vlada-ogranicila-izvoz-soje-suncokreta-i-repe.lt.html, odczyt: 13.02.2013.  
18 

Poskupljuju ulje i še er, http://www.b92.rs/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=11 
&nav_id=642334, odczyt: 12.10.2012. 
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Odp yw gotówki z rynku wynikaj cy ze zmniejszaj cej si  liczby udzielanych kre-
dytów oraz zwi kszaj cego si  poziomu oszcz dno ci w bankach zniwelowany zosta  
przez nap yw inwestycji zagranicznych (z tytu u inwestycji zagranicznych w sektorze 
finansowym, handlowym i budowlanym pojawi o si  na serbskim rynku oko o 600 
milionów euro) oraz przez zwi kszenie zad u enia zagranicznego zarówno sektora 
prywatnego, jak i pa stwowego (nap yw 200 milionów euro)19. Tak silne uzale nienie 
Serbii od rodków p yn cych z zagranicy jest jednak niebezpieczne – w przypadku 
utrzymuj cego si  kryzysu w strefie euro inwestorzy b d  mniej skorzy do lokowania 
kapita u na Ba kanach, a os abienie waluty serbskiej (w pierwszych miesi cach 2012 
roku warto  dinara spad a o ok. 10%20) mo e wp yn  na wzrost kosztów obs ugi za-
d u enia.  

Wprawdzie Komisja Europejska zwraca uwag  na stabilno  wysoko ci zad u e-
nia zagranicznego serbskiego pa stwa, ale jego rozmiar b dzie powodowa  koniecz-
no  negocjacji umów i warunków sp aty: obecnie jest to 24 miliarda euro, co stanowi 
75% PKB21. Panuje w Serbii polityczna zgoda co do tego, e trzeba powróci  do ne-
gocjacji z MFW, który wstrzyma  wykonywanie umowy w 2011 roku, po tym jak nie 
dotrzymano ustale  dotycz cych wysoko ci deficytu bud etowego.  

MFW zwraca przede wszystkim uwag  na to, e przekroczony zosta  konstytu-
cyjny poziom dopuszczanego zad u enia (45% PKB w ustawie zasadniczej), da te  
ograniczenia deficytu do poziomu 1% w 2016 roku oraz obni enia poziomu zad u-
enia do mniej ni  45% PKB (takie by y dotychczasowe ustalenia). Serbia b dzie 

przez to musia a prowadzi  restrykcyjn  polityk  fiskaln , co musi prze o y  si  na 
obni k  pensji w sektorze publicznym, ograniczenie przerostu zatrudnienia czy wzrost 
cen us ug oferowanych przez pa stwo. Ka de z tych rozwi za  b dzie mia o nega-
tywne reperkusje spo eczne. Serbia nie znajduje si  jednak w najgorszej sytuacji. 
Bank wiatowy ocenia, e pa stwa wysoko zad u one to te, których zad u enie prze-
kracza 80% PKB.  

Symptomy ubo enia spo ecze stwa wida  cho by w dochodach do bud etu. W os-
tatnim kwartale 2011 roku spad y one o 2,7%, do czego przyczyni y si  mniejsze 
wp ywy z podatku VAT oraz podatku dochodowego22. 

                                                           
19 Ekonomisti: Postepeno slabljenje dinara do kraja godine, http://www.tanjug.rs/fonodet.aspx 
?galID=65859, odczyt: 07.06.2012. 
20      , http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Srbija-u-
recesiji-i-sledece-godine.lt.html, odczyt: 11.11.2013. 
21 I. Radak, Izveštaj EU: Srpska ekonomija e slabiti, http://www.blic.rs/Vesti/TemaDana/315921/ 
Izvestaj-EU-Srpska-ekonomija-ce-slabiti, odczyt: 07.04.2012. 
22 Ibidem. 
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O g bokie reformy apeluj  do polityków nawet serbscy urz dnicy odpowiedzialni 
za finanse publiczne. Przewodnicz cy Rady Fiskalnej, Pavle Petrovi , przestrzega, e 
je li natychmiast nie zostan  wdro one procesy, które zatrzymaj  spadek tempa roz-
woju serbskiej gospodarki, pa stwu grozi kryzys zad u eniowy, spadek aktywno ci 
gospodarczej, a co za tym idzie gwa towny wzrost bezrobocia. P. Petrovi  przyznaje, 
e tylko w pi ciu pierwszych miesi cach 2012 roku deficyt bud etowy podwoi  si  

i wyniós  oko o 8% PKB (w bud ecie za o ono poziom 4,3%), co bezpo rednio przy-
czyni o si  do spadku warto ci dinara. Wyzwania, którym stawi  musz  czo a serbskie 
rz dy (niezale enie od ich politycznej afiliacji), to – zdaniem P. Petrovicia – przede 
wszystkim: ponowne zamro enie p ac w sferze bud etowej oraz emerytur, wzrost po-
datku VAT, wzrost podatku akcyzowego, powa ne reformy strukturalne, zmniejszenie 
rozmaitych subwencji, likwidacja pa stwowych agencji. Wszystko to mo e da  w su-
mie oko o 1 miliarda euro oszcz dno ci23.  

O tym, jak trudne s  to wyrzeczenia, wiadczy fakt, e i ekonomi ci, i politycy ju  
mówi  o konieczno ci „szerokiego konsensusu” dla wprowadzanych reform, co oz-
nacza, e obawiaj  si  spo ecznych protestów i demonstracji organizowanych przez 
zwi zki zawodowe. 

Premier I. Da i  otwarcie przyznawa  na konferencjach prasowych, e Serbii grozi 
niewyp acalno  oraz konieczno  zamro enia wyp aty wiadcze  z bud etu. W chwi-
li obecnej pa stwu brakuje kilku miliardów euro, by pokry  wszystkie zobowi zania24. 
Sytuacja wydaje si  do  dramatyczna – warto zwróci  uwag  na to, e w II kwartale 
2012 roku poprawi  si  tylko nieco wska nik wzrostu gospodarczego (zahamowano 
tempo recesji – w I kwartale wyniós  1,3% PKB, w II kwartale – 0,6% PKB). Wci  
jednak w szybkim tempie ro nie poziom d ugu publicznego, a tak e – co niekorzystne 
z punktu widzenia wizerunku rz du – poziom inflacji (5,5% w II kwartale 2012 roku)25.  

Podatno  Serbii na wahania koniunktury w pa stwach UE jest du a z uwagi na 
uzale nienie bilansu jej wymiany handlowej od gospodarki niemieckiej (trzecie miej-
sce w ród pa stw docelowych w eksporcie, drugie miejsce w ród importerów – zob. 
tabela 4 na stronie nast pnej). Nie bez znaczenia jest tu tak e sytuacja ekonomiczna 
W och – pa stwa, do którego eksportuje si  najwi cej serbskich towarów.  

Pewnym zabezpieczeniem, o którym zreszt  – w kontek cie inwestycji energety-
cznych – b dzie jeszcze mowa, s  dla Serbii specyficzne relacje cz ce to pa stwo    
                                                           
23 Zaustaviti pad srpske ekonomije, http://www.novimagazin.rs/ekonomija/zaustaviti-pad-srpske- 
ekonomije, odczyt: 07.06.2012. 
24      , http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kako-
da-Srbija-ustedi-milijardu-evra.lt.html, odczyt: 13.08.2013. 
25 …, op. cit. 
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z Rosj . Nie raz ju  okazywa o si , e w dramatycznych momentach rosyjskie w adze 
s  sk onne – g ównie przez wzgl d na w asne interesy w regionie – pomaga  serb-
skiemu rz dowi przezwyci y  trudno ci ekonomiczne. Wspó praca z Rosjanami wy-
daje si  by  jednak elementem szerszej strategii serbskiego rz du, który usilnie zabiega 
o pozyskanie zagranicznych inwestycji w wielu pa stwach wiata. Przyk adowo, ko-
mitet steruj cy funduszu „Kuwejt dla Rozwoju Gospodarczego” zatwierdzi  po yczk  
dla Serbii w wysoko ci 25 milionów euro na budow  dworca kolejowego „Prokop” 
w Belgradzie. Podczas pobytu delegacji Kuwejtu w Serbii pod koniec listopada 2012 
roku zosta y jej przedstawione tak e inne projekty infrastrukturalne, których finanso-
waniem jest zainteresowany serbski rz d26. 

 
Tabela 4. G ówne kierunki eksportu i importu w Serbii w 2010 roku 

Eksport Import 
W ochy – 11,5% Rosja – 12,8% 
Bo nia i Hercegowina – 11,2% Niemcy – 10,6% 
Niemcy – 10,5% W ochy – 8,5% 
Czarnogóra – 8,4% Chiny – 7,2% 
Rumunia – 6,3% W gry – 4,9% 
Rosja – 5,4%  
Macedonia – 4,9%  
S owenia – 4,4%  
ród o: The World Factbook 2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact 

book/fields/2050.html#al, odczyt: 12.05.2013. 
 

Analitycy podkre laj , e g ównym celem serbskiego rz du nie jest w tej chwili 
ani walka o zachowanie integralno ci terytorialnej (Kosowo), ani usilne starania na 
rzecz akcesji do UE, ale wybrni cie z dramatycznej sytuacji gospodarczej. W tym celu 
uruchamiane s  wszelkie mo liwe kontakty i powi zania biznesowe, w tym tak e – 
z biznesem rosyjskim. Rosja nie jest jednak, z punktu widzenia sytuacji gospodarczej, 
dobrym partnerem dla Serbii, poniewa  sama boryka si  z problemami finansowymi 
(znamienna jest zw aszcza sytuacja zwi zana z trudno ciami z uchwaleniem bud etu 
na 2013 rok). To w a nie dlatego kredyt dla Serbii wzbudza w Rosji du e kontro-
wersje.  

Inna rzecz, e w tej wzajemnej – potencjalnie strategicznej – wspó pracy Serbia ma 
Rosjanom niewiele do zaoferowania. Jedyn  kwesti  „przetargow ” pozostaje rynek us-
ug energetycznych, wci  dynamicznie rozwijaj cy si  w regionie. Jednak decyduj c 

si  na opcj  pog biania zale no ci ekonomicznej od Rosji, Serbowie stawiaj  si  
                                                           
26 Srbiji odobren kredit za „Prokop”, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html: 
402607-Srbiji-odobren-kredit-za-quotProkopquot, odczyt: 24.10.2013. 
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w ryzykownej sytuacji skrajnie niesymetrycznego bilansu handlowego. W 2012 roku 
eksport rosyjski do Serbii wzrós  o 21,5% i wynosi obecnie 1323,8 milionów dolarów, 
natomiast import towarów serbskich w Rosji wzrós  zaledwie o 4,5% i wynosi obecnie 
538,1 milionów dolarów27. 

Pogarszaj cy si  stan serbskiej gospodarki i kwestia tego, jakie nale y podj  rodki 
zapobiegawcze, by nie dopu ci  do pog bienia kryzysu gospodarczego, stanowi  tylko 
jedn  z osi debaty publicznej w Serbii. Równie wielkie emocje wywo uje w tym pa stwie 
stosunek serbskich w adz do dialogu z – wci , zgodnie z konstytucj , uznawanym za 
wewn trzn  prowincj  – Kosowem. Zmiany sk adu delegacji negocjuj cej pod kuratel  
Brukseli status tego terytorium wp yn y na wzrost rangi rozmów28, ale komentatorzy 
podkre lali, e premier I. Da ic zdecydowa  si  na bezpo rednie uczestnictwo w dialogu 
brukselskim, bo zdawa  sobie spraw  z tego, e ugruntowanie wizerunku twardego nego-
cjatora pozwoli mu awansowa  w rankingach popularno ci lub przynajmniej „przykry ” 
kwesti  ci  bud etowych i dramatycznej sytuacji ekonomicznej.  

Swojej pozycji politycznej w kontek cie negocjacji z Kosowem broni  te  sojusznik 
I. Da icia, przewodnicz cy SNS, A. Vu i , który – w czasie wizyt unijnych urz dni-
ków w Belgradzie czy nowych serbskich w adz w Brukseli – przyzna , e obywatele Ser-
bii musz  by  gotowi na bolesne kompromisy w sprawie Kosowa i Metochii, co przez 
krytyków wypowiedzi zosta o uznane za sprzeda  terytorium Serbii w zamian za unijne 
fundusze, ale dla wielu ekspertów stanowi o te  podstaw  do wysnucia wniosku, e 
w zamian za finansowe wsparcie Serbia sk onna jest zgodzi  si  na daleko id ce us-
t pstwa w dialogu z w adzami Kosowa29. 

3. Kwestie spo eczne w programach najwi kszych partii politycznych 
SNS, zajmuj ca w serbskim systemie partyjnym dominuj c  pozycj , zaprezento-
wa a jak dot d bardzo krótki program polityczny, który obejmuje dziesi  kluczo-
wych – z punktu widzenia jego autorów – kwestii30. Wyra nie podkre la si  w nim 
niepodzielno  terytorialn  Serbii, do której – na mocy konstytucji – wci  nale  
                                                           
27 A. Filimonova, Jedan pogled na rusko-srpsku ekonomsku i vojno-tehni ku saradnji, http:// 
www.standard.rs/ana-filimonova-jedan-pogled-na-rusko-srpsku-ekonomsku-i-vojno-tehnicku-
saradnju-1.html, odczyt: 14.11.2012. 
28 B. Mihajlovi , Beograd i Priština: Od tehni kog do politi kog dijaloga, http://www.slobod 
naevropa.org/content/beograd-i-pristina-od-tehnickog-do-politickog-dijaloga/24636183.html, 
odczyt: 12.09.2013. 
29 DSS: Vu i  izdaje srpske interese, http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/246053/DSSVucic 
-izdaje-srpske-interese, odczyt: 13.07.2013. 
30 Zob. Srpska napr dna stranka osnovni programski cilj vi, http://www.sns.org.rs/lat/o-nama/ 
program-sns, odczyt: 12.11.2013. 
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ziemie Kosowa, Metochii i Wojwodiny. Jednocze nie w adze partii zobowi zuj  si  
do intensyfikacji dzia a  w zakresie opieki nad mniejszo ci  serbsk  w krajach o -
ciennych, uznaj c, e dotychczasowa polityka wobec diaspory nie przynosi a spodzie-
wanych rezultatów. Zadeklarowano tak e poszanowanie praw mniejszo ci etnicznych 
i religijnych zamieszkuj cych Republik  Serbii. Priorytet w polityce zagranicznej przy-
znano integracji ze strukturami UE, ale wyra nie podkre lono, e akcesja nie mo e 
by  uwarunkowana zgod  Serbii na niepodleg o  Kosowa. Za równie wa ne uznano 
kontynuowanie wspó pracy politycznej i gospodarczej z dotychczasowymi partnerami 
Serbii: Rosj , Chinami i Indiami31. 

Za jeden z najwa niejszych celów spo ecznych SNS uzna a walk  z korupcj  i nie-
prawid owo ciami w sektorze publicznym. Dobre wyniki wyborcze i sonda owe tego 
ugrupowania s  pochodn  wizerunku partii stanowczej i niewahaj cej si  wyklucza  
ze swoich szeregów osób, które zosta y oskar one o jakiekolwiek dzia ania o charak-
terze przest pczym. W programie ugrupowania stwierdzono wr cz, e bez skutecznej 
walki z korupcj  nie uda si  w Serbii przeprowadzi  adnych reform spo ecznych czy 
ekonomicznych. Zniwelowaniu rozmiarów bezrobocia s u y  ma – w opinii ekspertów 
SNS – reforma systemu edukacji, cho  w aden sposób nie okre lono, na czym mia-
aby ona polega . Partia zapowiedzia a równie  weryfikacj  legalno ci dotychczaso-

wych procesów prywatyzacyjnych, cho  i w tym przypadku zabrak o jakichkolwiek 
konkretów pozwalaj cych antycypowa  skutki takiego audytu32. 

Wiele zapowiedzi o charakterze socjalnym wi e si  z obietnic  ustanowienia 
pa stwa sprawiedliwo ci spo ecznej. Zdaniem liderów SNS sprawiedliwo  ta musi 
by  fundamentem Serbii, a przejawia  si  b dzie w opiece, jak  pa stwowe instytucje 
roztocz  nad najs abszymi obywatelami: dzie mi, osobami potrzebuj cymi wsparcia, 
emerytami. Partia uzna a, e grupy te by y przez poprzednie rz dy szczególnie le 
traktowane i – wr cz – okradane. Wa nym elementem pa stwa sprawiedliwo ci spo-
ecznej powinien by  powszechny dost p do s u by zdrowia oraz systemu edukacji. 

SNS opowiada si  tak e za wsparciem procesów decentralizacyjnych i zrównowa-
onym rozwojem, dostrzegaj c zagro enie w masowej migracji ludno ci wiejskiej do 

du ych miast (zw aszcza Belgradu)33. 
W przeciwie stwie do SNS jej koalicyjny partner przedstawi  bardzo szczegó owy 

program polityczny, którego podstaw  s  warto ci socjalne i socjaldemokratyczne. 
W dokumencie tym potrzeba solidarno ci spo ecznej podkre lona zosta a nie tylko 

                                                           
31 Ibidem, pkt  2–5. 
32 Ibidem, pkt 7–8. 
33 Ibidem, pkt 9. 
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w rozdziale po wi conym polityce spo ecznej, ale tak e w cz ci dotycz cej polityki 
gospodarczej pa stwa. Autorzy strategii SPS uznali, e warunkiem rozwoju pa stwa 
jest oparta na dialogu spo ecznym wspó praca przedsi biorców, zwi zków zawodo-
wych oraz instytucji pa stwa. Celem, do którego b d  d y  politycy SPS, ma by  
pe ne zatrudnienie, poniewa  to w a nie praca i bezpiecze stwo socjalne pozostaje 
warunkiem dobrobytu spo ecznego34. Co ciekawe, do urzeczywistnienia idea u pe -
nego zatrudnienia socjali ci chc  wykorzysta  instrumenty uznawane w doktrynie za 
charakterystyczne dla my li liberalnej lub neoliberalnej. W programie SPS podkre la 
si  bowiem konieczno  podj cia dzia a  na rzecz pozyskiwania bezpo rednich in-
westycji zagranicznych, poszukiwania mo liwo ci oszcz dno ci bud etowych, rozwój 
ma ych i rednich przedsi biorstw oraz – nawet! – uelastycznienia prawa pracy35. 
Wspomniany przy tym program rozwoju robót publicznych wydaje si  by  jedyn  for-
m  aktywnego dzia ania pa stwa na rynku pracy. 

W kwestii zabezpieczenia spo ecznego programy SPS i SNS w istocie niewiele si  
od siebie ró ni . Socjali ci podkre laj , e aden obywatel Serbii nie powinien cier-
pie  z powodu g odu, choroby lub bezdomno ci. Obiecuj  jednocze nie utrzymanie 
bezp atnego dost pu do opieki medycznej oraz edukacji, wyp at  pa stwowych eme-
rytur, zasi ków dla bezrobotnych, a tak e zapomóg dla osób znajduj cych si  w sz-
czególnie trudnej sytuacji materialnej. W programie SPS pojawia si  has o „aktywnej 
polityki spo ecznej”, ale jego autorzy rozumiej  pod tym poj ciem raczej aktywne 
dzia anie pa stwa w sferze wyp aty wiadcze  socjalnych, ani eli polityk  aktywizacji 
osób trwale pozostaj cych bez pracy. SPS obiecuje tak e, e w przypadku ustabi-
lizowania sytuacji ekonomicznej pa stwa (program uchwalono w 2010 roku) zakres 
pomocy pa stwa udzielanej najubo szym zostanie poszerzony36. 

Najpopularniejsza obecnie partia opozycyjna, DS pod przewodnictwem D. ila- 
sa, oferuje swoim wyborcom program zbli ony do programu zachodnioeuropejskich 
socjaldemokracji. Jego autorzy nie ukrywaj  zreszt  inspiracji pomys ami „trzeciej 
drogi”, czyli prób  powi zania idei wolno ci (w tym zw aszcza gospodarczej) z ide  
solidarno ci spo ecznej37. O ile jednak sam program polityczny zawiera przede 
wszystkim zestaw warto ci, którymi kieruje si  partia w yciu publicznym (nale  
do nich: wolno , sprawiedliwo , tolerancja, równouprawnienie), to na uwag  zas uguje 
                                                           
34    , s. 27, http://sps.org.rs/documents/PROGRAM% 
20 SPS.pdf, odczyt: 12.11.2013. 
35 Ibidem, s. 28. 
36 Ibidem, s. 35. 
37 Program Demokratske stranke, http://www.ds.org.rs/dokumenti/ds-program.pdf, odczyt: 05. 
11.2013. 
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uchwalony niedawno dokument okre laj cy strategi  wyj cia z kryzysu. To w nim 
szczegó owo zaprezentowano zestaw instrumentów, których zastosowanie postuluje 
DS. 

Znajduj  si  w ród nich m.in. konieczno  wyodr bnienia kluczowych dla serb-
skiej gospodarki sektorów, które mog yby korzysta  ze szczególnej pomocy pa stwa 
(nale  do nich zw aszcza rolnictwo, energetyka oraz sektor wysokich technologii)38, 
wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwolnienie z wszelkich op at (za wy-
j tkiem sk adek emerytalno-rentowych) nowo powstaj cych ma ych i rednich przed-
si biorstw, sprawiedliwe traktowanie wszystkich inwestorów niezale nie od kraju po-
chodzenia, wsparcie dla polityki miejskiej w celu stworzenia silnych o rodków re-
gionalnego rozwoju, poparcie dla dzia a  zwi zków zawodowych broni cych praw 
pracowniczych. Co równie ciekawe, walk  z bezrobociem strukturalnym w ród m o-
dych ludzi DS zamierza prowadzi , sprzyjaj c reformie prawa pracy po to, by dzi ki 
niej u atwi  przedsi biorcom zatrudnianie i zwalnianie pracowników39.  

4. Polityka spo eczna w strukturze administracji rz dowej 
Za implementacj  polityki spo ecznej w rz dzie I. Da icia odpowiada ministerstwo 
pracy i polityki spo ecznej, na czele którego stoi Jovan Krkobabi . Nie jest on rep-
rezentantem adnej z dwóch partii wiod cych w koalicji, ale przewodnicz cym wp y-
wowej Partii Zjednoczonych Emerytów Serbii, która to partia wystawia swoich kan-
dydatów w wyborach w porozumieniu z SPS. O randze, jak  gabinet socjalistów i pos-
t powców postanowi  nada  problemom spo ecznym, które nale y aktywnie rozwi -
zywa , wiadczy uczynienie J. Krkobabicia wicepremierem. Sam 84-letni lider PUPS 
obecny jest na scenie politycznej Serbii ju  od dawna, cho  wcze niej da  si  pozna  
tak e jako naukowiec i przedsi biorca. Znany jest tak e z tego, e za o y  fundusz 
emerytalno-rentowy dla osób, które wykonuj  wolne zawody lub wiadcz  prac  w ra-
mach tzw. samozatrudnienia40. 

Na mocy art. 17 ustawy o ministerstwach41 ministerstwo pracy i spraw socjalnych 
jest odpowiedzialne za administracj  pa stwow  w zakresie:  

stosunków pracy i praw pracowniczych;  
wynagrodze  i innych dochodów z pracy; 

                                                           
38      .  , s. 5–6, http://www.ds.org.rs/ 
dokumenti/Plan-DS-za-izlazak-Srbije-iz-krize.pdf, odczyt: 10.11.2013. 
39 Ibidem, s. 16–19. 
40 Jovan Krkobabi , http://www.otvoreniparlament.rs/politicari/jovan-krkobabic/, odczyt: 28.09. 
2013. 
41 Zakon o ministarstvima, „Službeni glasnik RS”, br. 72/12. 
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p ac w sektorze publicznym; 
zdrowia i bezpiecze stwa w pracy, kontroli i nadzoru stosunków pracy oraz 
zdrowia i bezpiecze stwa w pracy; 
organizacji zwi zków zawodowych, strajków; 
praw pracowniczych pracowników czasowo zatrudnionych za granic ; 
ochrony obywateli zatrudnionych za granic ; 
wspó pracy z organizacjami mi dzynarodowymi w zakresie pracy i zatrudnienia; 
mi dzynarodowych konwencji dotycz cych pracy oraz bezpiecze stwa i higieny 
pracy; 
polityki antydyskryminacyjnej; 
ochrony socjalnej i prawnej; 
ma e stwa i równo ci p ci; 
polityki demograficznej i planowania rodziny;  
praw i integracji uchod ców i przesiedle ców, powracaj cych w ramach umów 
o readmisji; 
systemu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego; 
nadzoru nad centraln  ewidencj  obowi zkowego ubezpieczenia spo ecznego; 
udzia u w przygotowywaniu, zawieraniu i realizacji umów mi dzynarodowych 
dotycz cych bezpiecze stwa socjalnego; 
ochrony weteranów i osób niepe nosprawnych; 
ochrona inwalidów wojennych i cz onków rodzin osób odbywaj cych obowi z-
kow  s u b  wojskow ;  
ochrony zabytków i pomników serbskich wojen wyzwole czych, grobów wojs-
kowych i cmentarzy o nierzy w kraju i za granic . 

5. Aktywno  serbskich rz dów w obszarze polityki spo ecznej w dobie 
kryzysu gospodarczego 

Rz d M. Cvetkovicia przez d ugi czas wstrzymywa  si  z drastycznymi dzia aniami 
minimalizuj cymi skutki kryzysu gospodarczego, które to dzia ania mog yby wywo a  
szerokie reperkusje spo eczne. Z uwagi na zaplanowane na 2012 rok wybory prezydenckie 
i parlamentarne nie przewidywano w bud ecie znacz cych ci  w wydatkach publicznych. 
Podejmowano raczej lub kontynuowano aktywno  na rzecz pobudzenia gospodarki. 
Nacisk po o ono na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych oraz wsparcie dla 
ma ych i rednich przedsi biorstw, które – w opinii ministerstwa gospodarki i rozwoju 
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regionalnego – ucierpia y w czasie kryzysu najbardziej42. Nie przyj to jednak ani nie zmo-
dyfikowano uchwalonej w 2007 roku strategii rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw, 
która opiera a si  przecie  na danych makro-ekonomicznych sprzed kryzysu. Za g ówne 
dziedziny gospodarki, w których aktywno  pa stwa i podmiotów prywatnych mog aby 
pobudzi  dalszy wzrost gospodarczy, uwa ano w Serbii transport oraz energetyk 43. 

Chc c utrzyma  w adz , rz d M. Cvetkovicia (przy aprobacie prezydenta B. Ta-
dicia) przed wyborami nie tylko unika  drastycznych ci  oraz strukturalnych reform, 
ale prowadzi  polityk  skutkuj c  dalszym wzrostem zad u enia pa stwa. Przekro-
czenie dopuszczalnego progu deficytu bud etowego sta o si  przyczyn  zawieszenia 
przez MFW pomocy finansowej dla Serbii44, a odmro enie p ac w sferze bud etowej 
(podwy ki rz du 10%) przynios o zapewne efekt w postaci dodatkowych g osów wy-
borczych, ale stanowi o jednocze nie obci enie dla bud etu, którego skutki ujawni y 
si  w kolejnych miesi cach. 

W Serbii – pomimo symptomów kryzysu – w 2011 roku odnotowano wzrost po-
ziomu wysoko ci p ac o 11,1%, w styczniu i lutym 2012 roku by o to 10% w uj ciu 
nominalnym i 4,4% w uj ciu realnym45. G ówn  przyczyn  tego wzrostu by a indek-
sacja p ac w sferze bud etowej – nie ulega w tpliwo ci, e dokonana celowo przed 
wyborami po uprzednim dwuletnim zamro eniu wynagrodze . Taki wzrost oznacza  
jednak pogorszenie konkurencyjno ci serbskiej gospodarki z uwagi na podniesienie 
kosztów pracy, co w sposób naturalny mo e w przysz o ci prze o y  si  na zmniej-
szenie liczby inwestycji (zarówno krajowych, jak i zagranicznych). To z kolei wp ynie 
najprawdopodobniej na dalszy wzrost poziomu bezrobocia46. 

Oryginalnym sposobem radzenia sobie ze spo ecznymi skutkami kryzysu by a 
w Serbii nacjonalizacja tych strategicznych przedsi biorstw, które boryka y si  z pro-
blemami ekonomicznymi. I tak pod egid  rz du w styczniu 2012 roku akcje grec-
kiej kompanii telekomunikacyjnej OTE przej a kontrolowana przez pa stwo spó ka 
Telekom Srbija (Grecy zakupili pakiet 20% akcji ledwie dwa lata wcze niej)47. Za 

                                                           
42 Veliki zna aj podrške sektoru MSP u vreme ekonomske krize, http://www.srbija.gov.rs/vesti/ 
vest.php?id=168811, odczyt: 15.10.2013. 
43 Saobra aj i energetika najve e razvojne šanse Srbije, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php 
?id=168002, odczyt: 15.10.2013. 
44 Republic of Serbia and the IMF, http://www.imf.org/external/country/SRB/index.htm, odczyt: 
16.11.2013. 
45 I. Radak, op. cit. 
46 …, op. cit. 
47 „Telekom Srbija” ponovo kompletno u doma em vlasništvu, http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest. 
php?id=166540, odczyt: 03.07.2013. 
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symbolicznego dolara rz d serbski przej  równie  w lutym 2012 roku wcze niej sprze-
dan  Amerykanom hut  w Smederevie.  

Nowy rz d koalicyjny SNS–SPS–URS zgodnie z oczekiwaniami rozpocz  dzia-
alno  od reformy sektora finansów publicznych, która w za o eniu mia a zmniej-

szy  poziom zad u enia pa stwa. Pierwsze kroki ministra finansów, Mla ana Dinkicia, 
wskazywa y na to, e Serbia b dzie d y  do porozumienia z MFW, ale tak e stara  
si  o udzielenie po yczki przez stron  rosyjsk . Rz d zapowiada  uporanie si  ze skut-
kami kryzysu poprzez pobudzanie przedsi biorczo ci (g ównie w formie gwarancji 
kredytowych) oraz podwy szenie podatków. D ugo tak e zapewniano opini  publicz-
n , e nie b dzie konieczno ci obni ki wysoko ci rent, emerytur i p ac w sferze bud-
etowej.  

Jednak powrót do negocjacji z MFW spowodowa , e rz d I. Da icia z o y  w par-
lamencie projekt ustawy o rekonstrukcji bud etu, zak adaj cy podwy szenie podatków 
oraz ograniczenia w wysoko ci zarobków pracowników sfery bud etowej. Projekt ten 
przyj to dok adnie w ten sam dzie , w którym wizyt  w Belgradzie rozpocz li przed-
stawiciele Funduszu. Mieli si  oni tym samym przekona , e nowy serbski rz d sk on-
ny jest do dokonania ci  bud etowych i e – w przeciwie stwie do poprzedników – 
nie b dzie uchyla  si  od wype nienia ewentualnych zobowi za , które ustalone maj  
zosta  w przypadku wynegocjowania porozumienia.  

Od pa dziernika 2012 roku bazowa stawka VAT wzros a w Serbii z 18 do 20%, 
bez zmian pozosta a jednak obni ona stawka na wszystkie produkty spo ywcze (8%), 
co mia o ochroni  przed skutkami kryzysu najbiedniejszych obywateli. O 30% (z 33 
do 43 dinarów) podniesiono jednak przy okazji akcyz  na wyroby tytoniowe. Zde-
cydowano równie  o podwy szeniu stawki podatku od dywidend oraz przychodów 
z odsetek – wynosi on obecnie nie 10, ale 15%. Ustawa o zbilansowaniu bud etu 
zawiesi a tak e waloryzacj  emerytur, ograniczaj c ich wzrost w pa dzierniku 2012 
roku oraz w kwietniu 2013 roku do poziomu 2% (wcze niejsza ustawa emerytalna 
gwarantowa a podwy ki o 4,5%)48. Zdecydowano tak e o podwy ce stawki podatku 
dochodowego. Wprawdzie I. Da i  zapowiada , e w projekcie bud etu na 2013 roku 
wzro nie ona z 10 do 12%, ostatecznie jednak w wyniku protestów zwi zków zawo-
dowych oraz w obawie przed wybuchem masowych spo ecznych demonstracji uzgod-
niono, e bazowa stawka podatku dochodowego pozostanie na niezmienionym pozio-
mie, ale zarabiaj cy 3-krotno  redniej pensji krajowej b d  musieli odprowadzi  
dodatkowy 10-procentowy podatek, zarabiaj cy 6-krotno  redniej pensji krajowej  

                                                           
48   , http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Prepo 
lovljena-povisica-penzionerima.lt.html, odczyt: 14.08.2013. 
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b d  musieli odprowadzi  dodatkowy 15-procentowy podatek itd.49. Celem tych dzia-
a  ma by  zmniejszenie deficytu bud etowego z 7,1% do 6,7%50.  

W Serbii ani politycy, ani komentatorzy wydaj  si  nie mie  adnych w tpliwo ci, 
e porozumienie z MFW jest konieczno ci  i e deficytu bud etowego nie da si  og-

raniczy , obni aj c wysoko  wydatków publicznych. Aby pobudzi  serbsk  gospo-
dark , potrzebne s  dodatkowe ród a finansowania z zagranicy, a tych bez gwarancji 
w postaci umowy z Funduszem nikt Serbii nie udzieli (brak porozumienia z MFW 
wp ywa bowiem negatywnie na serbskie noty w najwi kszych agencjach ratingowych). 
Takie sygna y p yn  wprost z ministerstwa finansów.  

MFW nie jest oczywi cie jedyn  instytucj , w której w adze Serbii poszukuj  
wsparcia. O kredycie s u cym zniwelowaniu deficytu bud etowego rozmawiali pre-
zydenci Serbii i Rosji w Soczi 10 wrze nia 2012 roku. W oficjalnym o wiadczeniu nie 
podano adnych szczegó ów tych negocjacji. Wcze niej w mediach pojawi a si  in-
formacja o mo liwej po yczce w wysoko ci 300 milionów euro, co wydaje si  ledwie 
kropl  w morzu potrzeb serbskiego rz du. Warto jednak pami ta , e sama Rosja 
boryka si  z problemami bud etowymi wi c – cho by to by o uzasadnione racjami 
politycznymi – nie mo e sobie pozwoli  na bezwarunkowe kredytowanie swoich so-
juszników. Zdecydowanie wi kszy nacisk W adimir Putin i Tomislav Nikoli  po o-
yli zatem na zapewnienia o realnej wspó pracy gospodarczej, zw aszcza w sektorze 

energetycznym (chodzi g ównie o budow  gazoci gu South Stream, dzi ki której w Ser-
bii ma powsta  co najmniej kilkadziesi t tysi cy nowych miejsc pracy).  

Jednym z pomys ów gabinetu I. Da icia na walk  z kryzysem gospodarczym by- 
o podporz dkowanie aktywno ci banku centralnego polityce ekonomicznej rz du. 

W tym celu na prezes banku w sierpniu 2012 roku awansowano czo ow  polityk SNS, 
Jorgovank  Tabakovi . By a ona znana z nieprzejednanej krytyki poprzedniego rz du 
M. Cvetkovicia oraz z niezwykle wyrazistych i ma o – jak na szefa banku centralne-
go – liberalnych pogl dów na gospodark . J. Tabakovi  zwyk a powtarza , e w czasie 
kryzysu silny dinar szkodzi serbskiej gospodarce, e Serbii nie jest potrzebne wspar-
cie MFW oraz e liberalizacja gospodarki i wolny rynek to „wielkie polityczne grzechy”. 
Opowiada a si  za to wyra nie po stronie silnego interwencjonizmu pa stwowego51. 
Upolitycznienie banku centralnego niesie jednak ze sob  dwa niebezpiecze stwa: 

                                                           
49 Zakon o porezu, na dohodak gradana, „Sluzbeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02; z pó n. zm. 
50 Ž. Jevti , Vlada predložila: PDV na 20 odsto, akcize na duvan idu sa 33 na 43 dinara, http:  
//www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/342088/Vlada-predlozila-PDV-na-20-odsto-akcize-na-duvan-
idu-sa-33-na-43-dinara, odczyt: 12.02.2013. 
51 Z. Lukovi , Portret: Jorgovanka Tabakovi , guvernerka, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/  
336314/Portret-Jorgovanka-Tabakovic-guvernerkal, odczyt: 05.08.2012.   
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bezkrytyczna realizacja za o e  rz du b dzie powodowa a marginalizacj  tej instytucji 
oraz spadek zaufania do niej, z drugiej za  strony istnieje powa ne niebezpiecze stwo 
wybuchu konfliktu politycznego na linii rz d – bank centralny. 

To, e rz d Serbii widzi recept  na wyj cie z kryzysu w pobudzeniu produkcji oraz 
wsparciu dla prywatnych przedsi biorstw, paradoksalnie spowodowa o wzrost napi cia 
mi dzy politykami a silnymi w Serbii izbami gospodarczymi. Te chcia y bowiem za-
blokowa  wej cie w ycie ustawy o izbach. Przepisy aktu prawnego przyj tego jesz-
cze w 2009 roku zak ada y, e od 1 stycznia 2013 roku uczestnictwo w izbie przes-
tanie by  obowi zkowe – przedsi biorcy sami b d  mogli zdecydowa , czy chc  nale-
e  do izby i je li tak, to do której. Spodziewano si  tym samym dramatycznego usz-

czuplenia dochodów poszczególnych izb, które – jak podkre laj  ekonomi ci – obec-
nie dysponuj  bud etem w cznej wysoko ci ok. 25 milionów euro52. Cz onkostwo 
w izbie wi za o si  bowiem dot d z obowi zkow  op at , z której cz  przedsi bior-
ców chcia a zrezygnowa . Na korzy  przedsi biorców ma dzia a  tak e przepis usta-
wy o rekonstrukcji bud etu, który zezwala na odprowadzenie podatku VAT dopiero 
w momencie uzyskania zap aty za sprzedany towar lub wykonan  us ug . 

Minister finansów zapowiedzia  tak e bezwzgl dn  walk  z szar  stref , twier-
dz c, e gdyby zalegalizowa  wszystkie dochody, które s  w niej generowane, PKB 
Serbii by by wy szy o 20%. Rz d daje wi c firmom mo liwo  rejestracji i ujawnie-
nia dochodów, po 1 stycznia 2013 roku maj  si  natomiast zacz  spektakularne i dro-
biazgowe kontrole skarbowe, które w przypadku wykrycia nieprawid owo ci podatko-
wych b d  skutkowa y nak adaniem na nieuczciwych przedsi biorców dotkliwych 
kar. Ju  teraz wprowadzono obowi zek wystawiania rachunków przez drobnych przed-
si biorców wykonuj cych wolne zawody53. 
 

*** 
Rz d serbski podj  walk  z kryzysem, cho  jest ju  ona mocno spó niona. 

Wszystkie decyzje dotycz ce zwi kszenia dochodów do bud etu (podwy ka podat-
ków) oraz ograniczenia wydatków publicznych (likwidacja rz dowych agencji) maj  
pomóc odzyska  Serbii wiarygodno  w oczach MFW oraz innych strategicznych 
partnerów zagranicznych (w tym Rosji). W perspektywie krótkookresowej dzia ania te 
mog  przynie  po dany skutek. Jednak brak os on spo ecznych oraz obiektywne 
czynniki (susza, po ary), skutkuj ce podwy k  cen w rednim okresie, z pewno ci  
                                                           
52    , http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Komore-protiv-svog- 
zakona.lt.html, odczyt: 12.10.2013. 
53 Dinki : Nova vlada uvodi red na „sivom tržištu”, http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/ 342299/ 
Dinkic-Nova-vlada-uvodi-red-na-sivom-trzistu, odczyt: 12.09.2012. 
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wp yn  na nastroje spo eczne – mo na spodziewa  si  organizowanych przez zwi zki 
zawodowe demonstracji oraz dystansowania si  poszczególnych partii koalicji od 
przyj tych rozwi za . Ryzykowne jest stawianie przez w adz  na pobudzenie wzrostu 
gospodarczego za pomoc  kolejnych kredytów (m.in. zapowied  kolejnych po yczek 
od rz du rosyjskiego, MFW i inwestorów prywatnych, nacisk na bank centralny, by 
ten obni y  poziom bankowych rezerw obowi zkowych itp.). Utrata kontroli nad tym 
instrumentem finansowym mo e bowiem skutkowa  zainicjowaniem p tli kredytowej 
oraz w nast pstwie – utrat  wyp acalno ci Serbii. Zdecydowanie bardziej po dane s  
dzia ania rz du obliczone na wspieranie ma ych i rednich przedsi biorstw poprzez 
likwidacj  szeregu op at oraz przeszkód biurokratycznych, a tak e zapowied  inten-
syfikacji kontroli firm w celu ograniczenia szarej strefy, wci  d awi cej serbsk  gos-
podark . Nie bez znaczenia jest tak e konieczna reforma systemu edukacji oraz po-
o enie wi kszego nacisku na dzia alno  sektora pozarz dowego, ma o w Serbii ak-

tywnego. 
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CZARNOGÓRA:  
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1. Zarys sytuacji politycznej 
Gdy obywatele Czarnogóry potwierdzili w referendum zorganizowanym 21 maja 
2006 roku, e popieraj  uzyskanie przez ich kraj pe nej podmiotowo ci prawno-
mi dzynarodowej, co by o równoznaczne z wyst pieniem z Unii Pa stwowej Serbii 
i Czarnogóry1, powszechnie stawiano pytania o wyzwania ekonomiczno-spo eczne, 
jakie stan  przed nowym organizmem pa stwowym. Wi kszo  zak adów przemys-
owych oraz z ó  naturalnych, przynosz cych jak dot d zyski bud etowi federalnemu, 

by a zlokalizowana na terenie Serbii. Wprawdzie dogodne warunki turystyczne da-
wa y szans  na szybki rozwój us ug tego sektora, ale nie budzi  w tpliwo ci fakt, e 
przyczyni  si  to mo e do wzrostu dochodów jedynie cz ci obywateli Czarnogóry 
– g ównie tych spo ród Czarnogórców, którzy posiadali w pasie nadmorskim nieru-
chomo ci, b d  byli zatrudniani w bran y turystycznej w czasie letniego sezonu. 
 
Tabela 5. Wyniki wyborów do parlamentu Czarnogóry w 2006 roku 

Nazwa komitetu wyborczego Partie tworz ce komitet wyborczy Odsetek 
g osów 

Liczba 
mandatów 

Demokratyczna Partia Socjalistów Koalicja na rzecz Europejskiej 
Czarnogóry – Milo Ðukanovi  Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry 48,62% 41 

Serbska Lista – Andrija Mandi  Serbska Lista 14,68% 12 
Socjalistyczna Narodowa Partia 
Czarnogóry 
Serbska Partia Narodowa 

Koalicja SNP – NS – DSS 

Serbska Partia Demokratyczna 

14,07% 11 

Ruch na rzecz Zmian – Nebojša 
Medojevi  

Ruch na rzecz Zmian 13,13% 11 

Libera owie i Partia Boszniacka 
– Rzetelni w Przesz o ci, 
Sprawiedliwi w Przysz o ci 

Partia Boszniacka 
3,76% 3 

DUA – Ferhat Dinoša DUA 1,09% 1 
Demokratyczny Zwi zek  
w Czarnogórze 

Koalicja Demokratyczny 
Zwi zek w Czarnogórze  
– Partia Demokratycznego 
Rozwoju, Mehmet Bardhi 

Partia Demokratycznego Rozwoju 1,29% 1 

Alba ska Alternatywa Alba ska Alternatywa 0,78% 1 
ród o: Izvještaj o rezultatima izbora za poslanike u skupštinu Republike Crne Gore, http:// 

www.rik.co.me/izbori_2006/aktuelnosti_2006/IZVJ.pdf, odczyt: 08.08.2013. 
 

Od pierwszych wyborów parlamentarnych zorganizowanych w suwerennej Czarno-
górze dominuj ce miejsce w tamtejszym systemie partyjnym zajmuje Demokratyczna 
                                                           
1 S. P. Ramet, Serbia i Czarnogóra po 1989 roku, (w:) S. P. Ramet (red.), Polityka Europy  

rodkowo-Wschodniej po 1989 roku, prze . M. Ga ska, Wydawnictwo Ksi ka i Wiedza, 
Warszawa 2012, s. 332. 
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Partia Socjalistów Czarnogóry (Demokratska Partija Socijalista Crne Gore – DPS)2, 
cho  w ka dej z parlamentarnych elekcji korzysta a ona ze wsparcia swoich mniej-
szych koalicjantów: Socjaldemokratycznej Partii Czarnogóry (Socjaldemokratska Par-
tija Crne Gore – SDP) oraz – w 2012 roku – Partii Liberalnej (Liberalna Partija Crne 
Gore – LPCG), z którymi tworzy a przedwyborczy sojusz „Europejska Czarnogóra”. 
Jak dot d dwukrotnie udawa o si  temu socjaldemokratycznemu blokowi wyborczemu 
uzyska  ponad po ow  parlamentarnych mandatów i utworzy  rz d (zob. tabela 5 na 
stronie poprzedniej i poni sza tabela 6).   

Tabela 6. Wyniki wyborów do parlamentu Czarnogóry w 2009 roku 
Nazwa komitetu wyborczego  Partie tworz ce komitet wyborczy Odsetek 

g osów  
Liczba 

mandatów  
Demokratyczna Partia Socjalistów  Europejska Czarnogóra  

 Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry 51,94%  48 

SNP-Socjalistyczna Narodowa 
Partia Czarnogóry  
– Sr an Mili   

Socjalistyczna Narodowa Partia 
Czarnogóry  16,84%  16  

Nowa Serbska Demokracja  
– Andrija Mandi   

Nowa Serbska Demokracja  9,22%  8  

Ruch na rzecz Zmian-Mo emy 
– Nebojša Medojevi   

Ruch na rzecz Zmian  6,03%  5  

UDSH-DUA – Ferhat Dinoša  Demokratyczny Zwi zek Alba czyków  1,47%  1  
Forca – Nazif Cungu  Forca  0,91%  1  

Demokratyczny Zwi zek w Czarnogórze  
Liga Demokratyczna w Czarnogórze 

Alba ska Lista  
0,89%  1 

Alba ska Alternatywa 
Alba ska Koalicja  Alba ska Koalicja  

-Perspektywa  0,81%  1 Perspektywa 
ród o: Javno objavljuje ukupne rezultate izbora za poslanike u skupštinu Crne Gore, http:// 

www.rik.co.me/aktuelnosti/UKUPNI%20REZULTATI%20IZBORA.xls, odczyt: 08.08.2013.  

W ostatnich wyborach sojusz europejski zmuszony zosta  jednak do poszukiwania 
poparcia dla nowego gabinetu w ród niewielkich ugrupowa  reprezentuj cych mniej-
szo ci narodowe, poniewa  do przeg osowania stosownego wotum zaufania potrzeba 
by o dodatkowych 3 g osów (zob. tabela 7 na stronie nast pnej).  

Warto podkre li , e g ówn  osi  podzia u czarnogórskiej sceny politycznej przez 
d ugi czas pozostawa  stosunek poszczególnych partii do serbsko-czarnogórskiej fede-
racji . 3

                                                           
2 Izvestaj o rezultatima izbora za poslanike u Skupstinu Republiku Srne Gore, http://www.rik. 
co.me/izbori_2006/aktuelnosti_2006/IZVJ.pdf, odczyt: 08.08.2013. 
3 J. Wojnicki, K. Krysieniel, Partie i systemy partyjne pa stw by ej Jugos awii, Akademia Huma-
nistyczna im. A. Gieysztora – Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pu tusk-Warszawa 2009, s. 120.   
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Koalicja „Europejska Czarnogóra”, której przewodzi  Milo ukanovi , skupia a po-
lityków nawo uj cych do g osowania za pe n  suwerenno ci , z kolei g ówni jej 
oponenci b d  opowiadali si  za pozostaniem w Unii Pa stwowej Serbii i Czar-
nogóry (st d przylgn a do nich etykieta partii „proserbskich”), b d  te  reprezen-
towali interesy serbskiej mniejszo ci w Czarnogórze. Dopiero ostatnio przeprowa-
dzone wybory i relatywnie dobry wynik nowego podmiotu na czarnogórskiej sce-
nie politycznej, partii „Pozytywna Czarnogóra”, wiadczy  mo e o przesuni ciu ak-
centów w rywalizacji mi dzypartyjnej z problemu suwerenno ci pa stwowej na prob-
lemy o charakterze spo eczno-gospodarczym.  
 
Tabela 7. Wyniki wyborów do parlamentu Czarnogóry w 2012 roku  

Nazwa komitetu wyborczego Partie tworz ce komitet wyborczy Odsetek 
g osów  

Liczba 
mandatów  

Demokratyczna Partia Socjalistów  
Socjaldemokratyczna Partia Czarnogóry 

Europejska Czarnogóra 

Partia Liberalna 
45,60%  39 

Nowa Serbska Demokracja  Front Demokratyczny 22,82%  Ruch na rzecz Zmian 20 

SNP – Socjalistyczna 
Narodowa Partia Czarnogóry  

Socjalistyczna Narodowa Partia Czarnogóry  11,06%  9  

Pozytywna Czarnogóra  Pozytywna Czarnogóra  8,24%  7  
Partia Boszniacka  Partia Boszniacka  4,17%  3  

Forca  Dla Jedno ci 
Perspektywa 1,45%  1 

Demokratyczny Zwi zek w Czarnogórze  
Liga Demokratyczna w Czarnogórze  

Alba ska Koalicja 

Alba ska Alternatywa 
1,05%  1 

Chorwacka Inicjatywa 
Obywatelska  Chorwacka Inicjatywa Obywatelska  0,40%  1  

ród o: Kona ne rezultate za izbor poslanika u skupštinu Crne Gore; http://www.rik.co. 
me/doc/21.%2010.%202012.%20KONACNI%20REZULTATI%20883.doc, odczyt: 08.08. 
2013. 
  
Sukcesowi partii socjaldemokratycznych sprzyja rozdrobnienie opozycji. Ponad 
20% wa nie oddanych g osów uda o si  jej uzyska  dopiero w 2012 roku po zawi -
zaniu sojuszu pomi dzy Now  Serbsk  Demokracj  (    – 
NOVA) a Ruchem na Rzecz Zmian (Pokret za Promenje – PZP). Z ka dymi wy-
borami s abnie z kolei pozycja – do niedawna najwi kszego opozycyjnego ugrupo-
wania – Socjalistycznej Narodowej Partii Czarnogóry (Socijalisti ka Narodna Partija 
Crne Gore – SNP), któr  z partiami rz dz cymi dziel  raczej animozje personalne, 
ani eli kwestie ideologiczne (wy czaj c z nich ocen  efektywno ci federacji Serbii 
i Czarnogóry). 
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2. Zarys sytuacji spo eczno-ekonomicznej  
wiatowy kryzys gospodarczy szczególnie negatywnie wp yn  na sytuacj  w Czar-

nogórze w 2009 roku. Dotychczasowy wzrostowy trend zosta  gwa towanie zahamo-
wany, a spadek PKB wyniós  a  5,7% (zob. tabela 8). Ani w tym, ani w kolejnym 
roku nie wp yn o to jednak bezpo rednio na ujawnienie si  spo ecznych skutków 
kryzysu: w 2010 roku ceny praktycznie nie wzros y a liczba osób bezrobotnych zwi -
kszy a si  stosunkowo nieznacznie. W 2012 roku – podobnie jak to mia o miejsce 
w pozosta ych pa stwach Ba kanów Zachodnich – Czarnogóra musia a zmierzy  si  
z drug  fal  kryzysu. Uda o si  jej wówczas powstrzyma  recesj , ale wzrost gospo-
darczy okaza  si  minimalny. Spo ecznych skutków obu faz kryzysu unikni to g ównie 
przez stopniowe podnoszenie poziomu zad u enia pa stwa. O ile w 2008 roku d ug 
publiczny stanowi  zaledwie 26,8% PKB, o tyle pi  lat pó niej przekroczy  ju  
granic  50% PKB, cho  – w porównaniu z innymi pa stwami regionu – wska nik ten 
uzna  nale y za umiarkowany. 
 
Tabela 8. Podstawowe wska niki makroekonomiczne Czarnogóry w latach 2008–2012 

ród o: Financial Stability Report 2012, Central Bank of Montengro, http://www.cb-
mn.org/eng/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/fin_stabilnost/financial_stability
_report_2012.pd f, odczyt: 08.08.2013; Price Stability Report – 2012, Central Bank of 
Montengro, http://www. cb-mn.org/eng/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/izvj 
estaj_o_stabilnosti_cijena/price_st ability_report_2012.pdf, odczyt: 08.08.2013; Cen-
tral bank of Montenegro annual report for 2012, Central Bank of Montengro, http: 
//www.cb-mn.org/eng/slike_i_fajlovi/fajlovi/fajlovi_publikacije/god_izv_o_radu/cbm_ 
annual_report_2012.pdf, odczyt: 08.08.2013; Statistical yearbook 2013, Statistical 
Office of Mon-tenegro, http://www.monstat.org/eng/novosti.php?id=1156, odczyt: 
08.08.2013; Annual Overview of the Foreign Direct Investments in Montenegro, Mon-
tenegrin Investment Promotion Agency, http://www.mipa.co.me/userfiles/file/FDI%20 
Brakedown%202011,%20 English.pdf, odczyt: 08.08.2013; oraz opracowanie w asne 
na podstawie danych urz du statystycznego, banku centralnego oraz poszczególnych 
ministerstw. 

Rok 
Wska nik 2008  2009  2010  2011  2012  

Inflacja (w %)  8,5  3,4  0,5  3,3  4,0  
Realny wzrost PKB (w %)  6,9  -5,7  2,7  3,2  0,2  
Liczba bezrobotnych (w tys.)  28,4  30,2  32,1  30,6  31,2  
Stopa bezrobocia (w %)  10,7  11,4  11,1  12,2  12,7  
D ug publiczny (w % PKB)  26,8  38  40,9  45,9  51,1  
Inwestycje zagraniczne (w mln €)  685  1070  692  534  b.d.  
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Na niski wzrost PKB du y wp yw mia  w Czarnogórze spadek warto ci inwestycji 
zagranicznych. O ile w 2009 roku inwestorzy zainwestowali w tym pa stwie ponad 
1 miliard euro, o tyle dwa lata pó niej warto  inwestycji by a ju  dwukrotnie ni sza. 
Nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu tak e struktura handlu zagranicznego Czarnogóry. 
Jeszcze w 2009 roku wiod cym importerem pozostawa y W ochy, a z kolei produkty 
czarnogórskie eksportowano g ównie do W och i Grecji (zob. tabela 9). Po ujawnieniu 
si  skutków kryzysu w tych pa stwach warto  obrotów handlowych z Czarnogór  
znacz co si  wówczas obni y a. 
 
Tabela 9. G ównie kierunki eksportu i importu w Czarnogórze w 2009 roku  

Eksport Import 
W ochy – 27,9%  W ochy – 17,2%  
Grecja – 21,6%  S owenia – 14,4%  
S owenia – 11,3%  Niemcy – 9,9%  
W gry – 8,5%  Chiny – 7,8%  
USA – 7,6%  Austria – 7,7%  
Egipt – 4,8%  Rosja – 6,1%  
 Grecja – 4,0%  
 W gry – 4,0%  
ród o: The World Factbook 2009, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

fields/2050.html#al, odczyt: 11.02.2013.  
 
Za czynnik wzmacniaj cy odporno  czarnogórskiej gospodarki na perturbacje na 

wiatowych rynkach finansowych eksperci uznaj  natomiast wzgl dnie stabilny rynek 
pracy. Nawet w szczytowej fazie kryzysu Czarnogóra nie odnotowa a znacz cego 
wzrostu poziomu bezrobocia. Liczba zarejestrowanych w urz dach pracy praktycznie 
równa jest liczbie pracowników zagranicznych zatrudnionych w firmach dzia aj cych 
na terenie Czarnogóry, a cz  z zarejestrowanych bezrobotnych uczyni a to jedynie 
po to, by móc korzysta  z ubezpieczenia zdrowotnego, jakie gwarantuje pa stwo, o ile 
jest si  zarejestrowanym w urz dzie pracy4. Rozwi zanie to – wprowadzone w ycie 
dopiero przed kilku laty – mia o pomóc rozwi za  problem szarej strefy, ale nie spe -
ni o pok adanych w nim nadziei. Nawet wzrost stopy bezrobocia do poziomu 12,7% 
w 2012 roku nie zmienia faktu, e Czarnogóra nale y na Ba kanach do grupy tych 
pa stw, w których liczba osób pozostaj cych bez pracy nie powoduje obaw o wybuch 
spo ecznego niezadowolenia. Warto jednak wskaza  na kilka zagro e , które w d u -
szej perspektywie mog  wp yn  na pogorszenie sytuacji na czarnogórskim rynku pracy. 

                                                           
4 Ako ne bude dogovora, Zakon o radu stupa na snagu 22. decembra. Intervju: Predrag Boško-
vi , „Pobjeda”, 15 grudnia 2013, s. 4–5. 
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Po pierwsze, cech  charakterystyczn  tego rynku jest jego sezonowo . Wiele spo-
ród miejsc pracy powstaje w bran y turystycznej, która przynosi zyski g ównie 

w miesi cach wakacyjnych. Wi e si  to tak e z nierównomiernym rozwojem gos-
podarczym pa stwa i migracjami osób zamieszkuj cych region pó nocny do centrum 
lub do regionu nadmorskiego. Wska nik bezrobocia na pó nocy kraju bywa nawet 
pi ciokrotnie wy szy od tego samego wska nika notowanego w regionie nadmorskim 
(zob. tabela 10). Po drugie, stosunkowo du  grup  osób bezrobotnych stanowi  w Czar-
nogórze ludzie m odzi oraz d ugotrwale poszukuj cy pracy. Wymaga to od rz du 
podj cia dzia a  sprzyjaj cych zatrudnianiu pracowników niedo wiadczonych oraz 
dzia a  aktywizuj cych tych, którzy de facto zostali z rynku pracy ju  wykluczeni. 
 
Tabela 10. Rynek pracy w Czarnogórze w II kwartale 2013 roku 

Region centralny Region
Liczba osób  
i stopa aktywno ci 

Ogó em Region 
nadmorski Ogó em Stolica 

Region 
pó nocny 

  w tysi cach osób 

Populacja 619,8 148,6 293,3 185,8 177,8 

Aktywni zawodowo 253,5 63,1 131,0 85,4 59,4 

Zatrudnieni 204,8 58,0 110,9 74,2 35,8 

– w niepe nym wymiarze czasu pracy 7,0 1,0 5,2 1,1 0,8 

Niezatrudnieni 48,7 5,1 20,1 11,2 23,5 

– zarejestrowani w urz dzie pracy 42,8 4,4 16,6 9,6 21,8 

 – poszukuj cy pierwszej pracy 31,0 3,3 12,3 7,2 15,3 

Nieaktywni zawodowo 247,6 59,1 105,5 62,6 83 

Osoby powy ej 15 roku ycia 501 122,2 236,5 147,9 142,4 

Osoby poni ej 15 roku ycia 118,8 26,4 56,9 37,8 35,4 

  w % 

Stopa aktywno ci zawodowej 50,6 51,6 55,4 57,7 41,7 

Stopa zatrudnienia 40,9 47,5 46,9 50,2 25,1 

Stopa bezrobocia 19,2 8,1 15,3 13,1 39,6 
Udzia  osób poni ej 15 roku ycia  
w populacji 19,2 17,8 19,4 20,3 19,9 

ród o: Zavod za statistiku Crne Gore, http://www.monstat.org/userfiles/file/ars/2013/02/II% 
20quarter%202013.xls, odczyt 08.08.2013. 
 

Po trzecie, stosunkowo niewielki rozmiar rynku pracy powoduje to, e pa stwo jest 
podatne na jednostkowe wydarzenia, które mog  zagrozi  stabilno ci tego rynku. 
Dla przyk adu mo na wspomnie  o tym, jak ogromne problemy spo eczne wywo a  
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w Czarnogórze proces restrukturyzacji huty aluminium Kombinat Aluminijuma Pod-
gorica (KAP). Pod koniec lat 90. fabryka generowa a oko o 7,5% czarnogórskiego 
PKB, a udzia  aluminium w eksporcie tego pa stwa wynosi  ponad 60%. W 2005 
roku rz d zdecydowa  o sprzeda y wi kszo ci udzia ów w hucie spó ce-córce En+ 
Group zarejestrowanej na Cyprze (jej w a cicielem jest znany rosyjski oligarcha, Oleg 
Deripaska). Prywatny inwestor doprowadzi  do grupowych zwolnie , ale nie uchroni-
o to zak adu przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego. Straty, jakie gene-

rowa a KAP, spowodowa y, e podj to decyzj  o jej zamkni ciu. By unikn  drama-
tycznych konsekwencji tego kroku, rz d próbowa  dofinansowywa  dzia alno  przed-
si biorstwa, ostatecznie umorzy  tak e d ugi zwi zane z dostaw  energii elektrycznej. 
W zamian za odst pienie cz ci udzia ów por czy  wreszcie kredyt w wysoko ci 45 
milionów euro. Mimo wszystko w lipcu 2013 roku KAP og osi a bankructwo. Zwi zki 
zawodowe zorganizowa y szereg demonstracji antyrz dowych, daj c przede wszyst-
kim gwarancji zatrudnienia, ale nie wp yn o to w aden sposób na funkcjonowanie 
zak adu. 

3.  Kwestie spo eczne w programach najwi kszych partii politycznych 
Stosunkowo cz ste wybory (w ci gu zaledwie siedmiu lat odby y si  trzy parlamen-
tarne elekcje) powoduj , e poszczególne ugrupowania du o miejsca w swoich pro-
gramach wyborczych po wi caj  problemom spo ecznym, uznaj c zapewne, e obiet-
nice poprawy warunków materialnych „zwyk ych” obywateli prze o  si  na odpo-
wiednio wysokie poparcie wyborcze. 

W uchwalonym 21 maja 2011 roku programie wyborczym DPS jasno wy uszcza 
swoje podstawowe cele, z których wi kszo  w sposób bezpo redni odnosi si  do 
kwestii spo ecznych. Za podstawowe zadania ugrupowanie uwa a zapewnienie dob-
robytu wszystkim obywatelom Czarnogóry, tworzenie szans, by ka dy móg  znale  
zatrudnienie na rynku pracy, tworzenie lepszych warunków ycia oraz ochron  zdro-
wia i zabezpieczenie spo eczne5. W adze partii uznaj , e cele te uda si  zrealizowa  
g ównie poprzez inwestycje infrastrukturalne, które powinny by  realizowane za-
równo w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Do najwa niejszych nale  w tym 
kontek cie: budowa autostrady, nowych róde  energii, rozwój transportu lotniczego 
i kolejowego, a tak e inwestycje w mienie komunalne. Realizacja tych projektów 
ma umo liwi  pozyskanie nowych inwestorów zagranicznych, a tak e zwi kszenie 
liczby turystów odwiedzaj cych w letnim sezonie Czarnogór . To z kolei powinno 

                                                           
5 Društvo uspjeha. Program DPS, s. 4, http://www.dps.me/images/stories/Kongres/VI_KON 
GRES_Program.pdf, odczyt: 17.03.2013. 
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prze o y  si  na zwi kszenie liczby miejsc pracy oraz ogólny spo eczny dobrobyt. 
Wida  wi c wyra nie, e autorzy programu socjaldemokratycznego za swój podsta-
wowy obowi zek uznali stworzenie – za publiczne rodki – warunków do rozwoju 
sektora prywatnego oraz z góry przyj li tez , e poprawa klimatu inwestycyjnego 
oraz infrastruktury turystycznej mechanicznie prze o y si  na spadek poziomu bez-
robocia. 

W sektorze us ug publicznych najwa niejszym wyzwaniem pozostaje – jak wynika 
z programu DPS – podwy szenie jako ci us ug wiadczonych przez centraln  oraz lo-
kaln  administracj  pa stwow , g ównie w obszarze ochrony zdrowia i zabezpiecze-
nia spo ecznego. Zdaniem polityków tej partii nale y d y  do tego, by uczyni  z ad-
ministracji „serwis us ug” przyjazny obywatelowi. Autorzy programu dostrzegaj  
tak e istotno  modernizacji systemu kszta cenia, któr  to modernizacj  wymuszaj  
zmieniaj ce si  warunki technologiczno-spo eczne (globalizacja, nowe media, spo e-
cze stwo wiedzy itp.)6. Oprócz hase  „unowocze nienia” i „modernizacji” (charakte-
rystycznych zw aszcza dla dyskursu neoliberalnego) trudno odnale  w propozycjach 
DPS jakiekolwiek konstruktywne rozwi zania systemowe, które mog yby wp yn  na 
popraw  jako ci ycia obywateli Czarnogóry. Szczególnie jasno wyra a si  to we frag-
mencie programu po wi conemu ubóstwu. Autorzy stwierdzaj  autorytatywnie, e „po-
ziom ubóstwa mo na zmniejszy  jedynie poprzez rozwój przedsi biorczo ci oraz wzrost 
liczby miejsc pracy”7. 

Co ciekawe, unowocze nienie sektora publicznego w adze DPS widz  w jego ci -
lejszym powi zaniu z sektorem prywatnym. W swoim programie partia wyra a wr cz 
bezalternatywno  komercjalizacji us ug spo ecznych w dziedzinie zdrowia czy opieki 
spo ecznej, pisz c, e „tylko dzi ki temu partnerstwu [publiczno-prywatnemu – przyp. 
aut.] mo liwe stanie si  polepszenie indeksów efektywno ci us ug publicznych pozos-
taj cych w gestii pa stwa”8. 

DPS podkre la jednak wyra nie znaczenie solidarno ci obywatelskiej dla budowy 
skutecznego demokratycznego pa stwa prawa. Efektywna polityka spo eczna, zaanga-
owanie s u b publicznych oraz obywatelski altruizm powinny sta  si  podstaw  dla 

stworzenia systemu pomocy dla osób, które nie maj  fizycznej lub intelektualnej 
mo liwo ci zatroszczenia si  o w asny los9. System taki ma w praktyce pomóc urze-
czywistni  prawo do ycia oraz wolno ci, o którym nie mo na mówi  w sytuacji 

                                                           
6 Ibidem, s. 5. 
7 Ibidem, s. 10. 
8 Ibidem, s. 12. 
9 Ibidem, s. 6. 
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braku równo ci szans. Do celów strategicznych partii nale y te  zaliczy  cz on-
kostwo w UE oraz NATO. Zw aszcza z t  pierwsz  organizacj  DPS wi e liczne 
nadzieje na popraw  warunków ycia obywateli Czarnogóry10.  

Podsumowuj c spo eczne aspekty programu DPS w Czarnogórze, mo na wi c 
stwierdzi , e partia ta widzi nast puj ce recepty na przeciwdzia anie skutkom kry-
zysu ekonomicznego: 
1) wzrost liczby miejsc pracy wskutek nap ywu inwestycji zagranicznych oraz no-

wych inwestycji publicznych; 
2) rozwój przedsi biorczo ci skutkuj cy wzrostem liczby ma ych i rednich przed-

si biorstw; 
3) wzrost efektywno ci i poziomu jako ci wiadczonych us ug spo ecznych poprzez 

dostarczenie ich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego b d  te  jako us ug 
skomercjalizowanych lub sprywatyzowanych. 
Zdecydowanie bardziej ideowy jest w tym kontek cie mniejszy uczestnik proeu-

ropejskiego sojuszu, SDP, któremu przewodzi Ranko Krivokapi . W programie tego 
ugrupowania – podobnie jak w przypadku programu DPS, uchwalonym w 2011 roku 
– jego autorzy wyra nie sprzeciwiaj  si  postrzeganiu gospodarki przez pryzmat bez-
alternatywnych mechanizmów rynkowych, utrzymuj c, e jest ona wy cznie instru-
mentem sprzyjaj cym rozwojowi i bogaceniu si  spo ecze stwa, ale s u y  powinna 
zw aszcza spo ecznym i humanistycznym wymiarom tych procesów11. SDP opowiada 
si  wi c za silnym pa stwem, które b dzie w stanie reagowa  na niedoskona o ci wol-
nego rynku. Za najwi ksze niebezpiecze stwo partia uznaje dzia ania poszczególnych 
podmiotów zmierzaj cych do wzbogacenia si  kosztem innych uczestników gry ryn-
kowej, w czym wyra nie wida  echa kryzysu gospodarczego i wskazanie na jego 
pierwotne ród a. Cz onkowie partii zgadzaj  si  z wyra onym w programie pog-
l dem, i  „ lepe pos usze stwo logice zysku stanowi wielkie cywilizacyjne niebez-
piecze stwo, które prowadzi do powstania tzw. „ba ki gospodarki”, w której chci-
wo  jest i inicjatorem, i regulatorem a której efektami s  post puj ca stratyfikacja 
spo eczna i wyst puj ce okresowo kryzysy ekonomiczne”12. 

lepemu podporz dkowaniu logice rynku SDP chcia aby przeciwstawi  instytucj  
pa stwa jako inicjatora i stymulatora aktywnej polityki spo ecznej. Instytucje pa stwa nie 
powinny by  – jak wynika z narracji programowej socjaldemokratów – zainteresowane 

                                                           
10 Ibidem, s. 9. 
11 Socijaldemokratska Partija – VII Kongres – Program, s. 7, http://www.sdp.co.me/upl/prilo zi/ 
PROGRAM-20114921.pdf, odczyt: 16.09.2013. 
12 Ibidem. 
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wy cznie dora nym dzia aniem pomocowym, ale powinny tak e umie  zapobiega  
sytuacjom, w których obywatele zmuszeni s  korzysta  z pomocy pa stwa. W tym 
celu prosty system transferu i dystrybucji zasi ków socjalnych winien zosta  zast pio-
ny inwestycjami w kapita  ludzki (edukacja), dzia alno  innowacyjn  oraz dobra pub-
liczne. Obecna tak e w programie DPS zasada solidarno ci spo ecznej wsparta zosta a 
u socjaldemokratów zapewnieniem, e wolne i niezale ne zwi zki zawodowe pozos-
taj  naturalnym partnerem pa stwa w kwestiach spo eczno-gospodarczych oraz klu-
czowym uczestnikiem dialogu spo ecznego13. 

W niektórych kwestiach SDP zbli a si  jednak wyra nie do dyskursu liberalnego. 
Uszczegó owiaj c swoje propozycje dotycz ce systemu edukacji, partia podkre la 
konieczno  skoncentrowania si  instytucji edukacyjnych na potrzebach rynku. Pod-
stawowym efektem edukacji m odych ma by  bowiem odnalezienie si  przez nich na 
rynku pracy. Aby to osi gn , szko y powinny – zdaniem autorów programu SDP – 
zdecydowanie wi kszy ani eli dotychczas nacisk po o y  na wspieranie w ród ludzi 
m odych ducha konkurencji i rywalizacji14. 

W porównaniu z najwi kszymi partiami rz dz cymi ugrupowania opozycyjne pre-
zentuj  znacznie bardziej szczegó owe programy dotycz ce poszczególnych dziedzin 
ycia spo ecznego. Co interesuj ce, koalicja Front Demokratyczny, zaprezentowa a si  

przed wyborami w 2012 roku jako sojusz ugrupowa  opowiadaj cych si  za bardzo 
silnym interwencjonizmem pa stwowym i rozbudowanym systemem opieki spo ecz-
nej, znacz co „przelicytowuj c” w obietnicach dotycz cych polityki spo ecznej socjal-
demokratyczne – przynajmniej z nazwy – ugrupowania rz dz ce. Warto podkre li , e 
stoi to w sprzeczno ci z przyjmowanymi oficjalnie klasyfikacjami zarówno PZP, jak 
i partii NOVA, które uznaje si  za konserwatywne lub nawet liberalno-konserwatyw-
ne15. 

Tymczasem ugrupowania te we wspólnym dokumencie stwierdzaj , e w Czarno-
górze jedynie 78 tysi cy osób korzysta z pomocy socjalnej, podczas gdy liczba oby-
wateli yj ca poni ej granicy ubóstwa jest znacz co wy sza. Ponadto PZP i NOVA 
krytykuj  wysoko  zasi ków, która – w zale no ci od wiadczenia – waha si  od 19 
do 120 euro. Zdaniem Frontu Demokratycznego powinny by  one znacz co wy sze. 
Win  za nieefektywny i skomplikowany system pomocy spo ecznej zostali obarczeni 

                                                           
13 Ibidem, s. 8. 
14 Ibidem, s. 11. 
15 Zob. popularny serwis internetowy: Parties and Elections in Europe, http://www.parties-
and-elections.eu/montenegro.html, odczyt: 12.09.2013. 
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jednak nie tylko dotychczas rz dz cy, ale tak e „brudna” neoliberalna ideologia, na 
której w opinii opozycji bazuj  programy ich partii16. 

W ród propozycji reform, które chcia aby przeprowadzi  opozycja, znajduj  si  
has a maj ce szerok  socjaldemokratyczn  podbudow  ideologiczn . Front proponuje 
wprowadzenie p acy minimalnej, której wysoko  odpowiada aby po owie wysoko ci 
redniej p acy krajowej. Przy tym nie tylko nie mo na by oby zatrudni  pracownika za 

wynagrodzenie ni sze od minimalnego, ale pa stwo musia oby tak e zagwarantowa  
takie minimum egzystencji ka demu obywatelowi, na przyk ad w postaci zasi ków. 
Ingerencja pa stwa w rynek pracy powinna polega  te  na stymulowaniu zatrudniania 
przynajmniej jednej osoby z ka dej czarnogórskiej rodziny oraz zapewnieniu pracy 
rodzicom samotnie wychowuj cym dzieci17. Nale y tak e wzmocni  pozycj  zwi z-
ków zawodowych w negocjacjach z pracodawcami i uszczelni  system kontroli pa -
stwowych, tak by skutecznie walczy  z szar  stref . Zdaniem partii opozycyjnych 
powinien powsta  specjalny fundusz, w którym gromadzone b d  rodki na wyp aty 
jednorazowych zasi ków dla osób lub rodzin, które znalaz y si  w kryzysowej sytu-
acji. Front zapowiada powstanie specjalnych sklepów, w których ceny by yby ni sze 
z uwagi na ni sze opodatkowanie produktów, oraz ufundowanie w ka dym mie cie 
jad odajni, w której mogliby si  sto owa  ubodzy. Inicjatywa PZP i NOVA obejmuje 
tak e obni k  podatku VAT na podstawowe produkty ywno ciowe oraz zerow  sta-
wk  tego podatku na odzie  i obuwie dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Program Frontu Demokratycznego mo na okre li  mianem skrajnie populistycz-
nego, poniewa  obietnicom wzrostu wydatków w sferze publicznej (poziom emerytur 
powinien wynosi  minimum 65% wysoko ci redniej pensji krajowej) nie towarzysz  
rozwa ania na temat systemu finansowania tych wydatków. W rozdziale po wi co-
nym wyzwaniom makro- i mikroekonomicznym odnale  mo na jedynie zapowiedzi 
nowelizacji obowi zuj cych ustaw (np. kodeksu pracy) lub te  przygotowania projek-
tów nowych aktów prawnych (np. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), 
obietnice dotycz ce ograniczenia d ugu publicznego, ale nigdzie nie wspomniano o kwe-
stiach podatkowych. Mo na z tego wysnu  dwa skrajnie rozbie ne wnioski: albo koa-
licja pozostawi podatki na niezmienionym poziomie (wówczas zupe nie nierealny 
staje si  program rozszerzenia wiadcze  socjalnych), albo te  planuje stopniowe ich 
podniesienie, a tylko ze wzgl dów marketingowych koniunkturalnie nie zapisano tego 
w programie. 

                                                           
16 Demokratski Front. Program 595 Mjera, s. 35, http://www.promjene.org/images/documents/ 
Program_DF_2012.pdf, odczyt: 13.09.2013. 
17 Ibidem, s. 36. 
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Nowa partia czarnogórskiego systemu partyjnego, jak  jest „Pozytywna Czarno-
góra”, opowiada si  za rozwi zaniami systemowymi charakterystycznymi dla socjal-
demokratycznego projektu ideowego. Tylko w programie tego ugrupowania wyra nie 
podniesiono konieczno  powrotu do progresywnej skali podatkowej. Zdaniem auto-
rów koncepcji programowej „Pozytywnej Czarnogóry” w czasie dotychczasowej tran-
zycji ekonomicznej dosz o do uw aszczenia licznej grupy oligarchów, nowy system 
opieki spo ecznej powinien za  spowodowa  redystrybucj  dochodów i zniwelowa  
dotychczasowe dysproporcje spo eczne18. 

4.  Polityka spo eczna w strukturze administracji rz dowej 
Ministerstwem, na którym spocz a szczególna odpowiedzialno  za dzia ania maj ce 
prospo eczny charakter, sta o si  w Czarnogórze ministerstwo pracy i opieki spo ecz-
nej. Na jego czele stan  Predrag Boškovi , z wykszta cenia ekonomista, wyk adowca 
na Uniwersytecie w Podgoricy. Od pocz tku swojej aktywno ci zawodowej zaanga o-
wany by  w realizacj  programów rozwojowych, ale jego polityczne do wiadczenie 
nie ogranicza o si  do tych kwestii. W rz dzie Unii Pa stwowej Serbii i Czarnogóry 
pe ni  funkcj  wiceministra spraw zagranicznych (2004–2005), a w jednym z kolej-
nych czarnogórskich gabinetów – ministra gospodarki (2005–2006). P. Boškovicia na-
le y wi c z pewno ci  zaliczy  do grona polityków maj cych du e do wiadczenie 
parlamentarno-rz dowe, cho  warto zauwa y , e w latach 2006–2008 pe ni  funkcj  
przewodnicz cego rady dyrektorów kompanii Montenegrobonus (jednej z najwi k-
szych firm czarnogórskiego sektora paliwowego). Mo na zatem uzna , e kwestie 
polityki spo ecznej nie znajdowa y si  nigdy w kr gu jego zainteresowa  – ani ba-
dawczych, ani zawodowych. W ministerstwie P. Boškovi  reprezentuje interesy DPS. 
Zwi zany jest zreszt  z t  parti  od pocz tku swojej politycznej kariery. W latach 
1998–2002 pe ni  funkcj  przewodnicz cego m odzie owej frakcji ugrupowani, z jego 
ramienia wybierany by  te  wielokrotnie do czarnogórskiego parlamentu. 

Zakres kompetencji ustawowych czarnogórskiego ministerstwa pracy i opieki spo-
ecznej obejmuje przede wszystkim kwestie zwi zane z: 

systemem emerytalno-rentowym; 
polityk  rynku pracy; 
zabezpieczeniem spo ecznym; 
ochron  kombatantów; 
ochron  dzieci; 

                                                           
18 Pozitivna Crna Gora. Program, s. 28–29, http://www.pozitivnacrnagora.me/wp-content/uplo 
ads/2012/06/Program-Pozitivne-Crne-Gore.pdf, odczyt: 26.10.2013. 
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analizami demograficzno-statystycznymi; 
zarz dzaniem funduszami spo ecznymi UE. 

W o wiadczeniu o misji i kluczowych celach realizowanych przez ministerstwo pracy 
i opieki spo ecznej znajduje si  wykaz szczegó owych zamierze , które zamierza 
realizowa  minister wraz z urz dnikami administracji pa stwowej. Nie dziwi  w nim 
odniesienia do wymienionych wy ej kompetencji ustawowych, takie jak: regularna 
pomoc spo eczna osobom ubogim i potrzebuj cym, wyp ata wiadcze  emerytal-
nych i rentowych, szczególna dba o  o zasi ki socjalne dla kombatantów i osób nie-
pe nosprawnych, mi dzynarodowa wymiana do wiadcze  w zakresie ochrony socjal-
nej. S  one jednak charakterystyczne dla klasycznego modelu polityki spo ecznej, 
polegaj cego na zabezpieczaniu materialnym tych obywateli, którzy – z ró nych przy-
czyn – nie s  w stanie samodzielnie poradzi  sobie na rynku pracy. Kwestie aktywi-
zacji zawodowej, reintegracji spo ecznej oraz innowacyjno ci gospodarki le  w gestii 
innych ministrów. 

5. Aktywno  czarnogórskich rz dów w obszarze polityki spo ecznej w dobie 
kryzysu gospodarczego 

 

Funkcjonuj cy w latach 2010–2012 rz d pod przewodnictwem Igora Lukšicia prze-
widywa  trzy mo liwe scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej – na wypadek: a) nie-
wielkiego, b) redniego lub c) wysokiego wzrostu gospodarczego. Problem w tym, e 
nie spodziewano si  wówczas nadej cia drugiej fali kryzysu gospodarczego i optymis-
tycznie za o ono, e niezale nie od realizowanego wariantu w 2013 roku wzrost gos-
podarczy osi gnie poziom 4%19. Mimo to strategia rz du zak ada a znacz ce ograni-
czenie wydatków publicznych wynikaj ce z konieczno ci redukcji wewn trznego zad-
u enia oraz ze zmniejszenia si  o po ow  wp ywów z prywatyzacji. Niezagro one by-
y wówczas jedynie kluczowe inwestycje infrastrukturalne, do których rz d zalicza : 

budow  linii energetycznych cz cych Podgoric  z Albani  i W ochami, budow  
elektrowni Moaca i Komarnica oraz remont trasy kolejowej Belgrad–Bar20. Gabinet 
I. Lukšicia zapowiada  wsparcie dla ma ych i rednich przedsi biorstw (zw aszcza 
w sektorze turystycznym), dba o  o wzrost warto ci inwestycji zagranicznych, refor-
m  systemu emerytalnego oraz uchwalenie ustawy o finansach samorz du terytorial-
nego21. 

                                                           
19 Montenegro. Economic and Fiscal Programme, s. 32, http://ec.europa.eu/economy_finance/interna 
tional/enlargement/pre-accession_prog/pep/2011-pep-montenegro_en.pdf, odczyt: 27.10.2013. 
20 Ibidem, s. 80. 
21 Ibidem, s. 83–84. 
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Ukonstytuowany po wyborach w 2012 roku gabinet M. ukanovicia znacz co 
przeformu owa  te priorytety.  

Szereg zobowi za  mi dzynarodowych – w tym zw aszcza wspó praca z UE oraz 
cz onkostwo w Mi dzynarodowej Organizacji Pracy i Radzie Europy – spowodowa  
wzrost wiadomo ci konieczno ci przeformu owania klasycznej polityki spo ecznej 
w kierunku polityki aktywizacji, co znalaz o odzwierciedlenie (przynajmniej w warstwie 
deklaratywnej) w priorytetach rz du. Premier zapowiedzia  m.in. intensyfikacj  dzia-
a  zmierzaj cych do aktywizacji d ugotrwale bezrobotnych, konieczno  rozszerzenia 

zakresu samozatrudnienia oraz zak adania w asnych firm, dzia ania na rzecz dostoso-
wania warunków edukacji do potrzeb rynku pracy, zwrócenie uwagi na potrzeb  kszta -
cenia ustawicznego i promowanie kontynuowania nauki przez osoby doros e, rozwój 
sektora przedsi biorczo ci spo ecznej, integracj  spo eczn  (przeciwdzia anie wyklu-
czeniu) osób niepe nosprawnych, przedstawicieli mniejszo ci etnicznych i narodowych 
oraz uchod ców i przesiedle ców. Przyk ad pa stw Europy rodkowej i Wschodniej 
znacznie bardziej zaawansowanych w procesie modernizowania poszczególnych 
polityk spo ecznych wskazuje na to, e nie wszystkie z wymienionych narz dzi akty-
wi-zacyjnych przynosz  zawsze i wsz dzie pozytywne efekty. Sam fakt dostrze enia 
potrzeb zmiany modelu prowadzonej przez lata polityki spo ecznej powoduje, e w wa-
runkach kryzysu atwiej podejmowa  jest rz dowi decyzj  zmierzaj ce do ogranicze-
nia wysoko ci wiadcze  pieni nych wyp acanych z bud etu pa stwa czy te  wpro-
wadzania narz dzi instytucjonalno-systemowych, dzi ki którym proces wiadczenia us-
ug spo ecznych oraz wyp aty zasi ków uda si  zracjonalizowa . 

Krokiem na drodze do urzeczywistnienia tego celu jest wdro enie projektu tzw. 
Karty Spo ecznej – systemu informacyjnego pomocy spo ecznej. Mia  on pierwotnie 
polega  na systematycznym gromadzeniu danych dotycz cych gospodarstw domowych 
w Czarnogórze, w asno ci, dochodów, struktury wydatków oraz potrzeb spo ecznych 
obywateli zamieszkuj cych te gospodarstwa. Jak wynika z dotychczasowych bada , 
system wci  jednak nie funkcjonuje prawid owo, co jest efektem braku aktów praw-
nych, które regulowa yby chocia by kwesti  przekazywania danych przez instytucje 
pa stwowe22. Powszechnie równie  krytykuje si  system za swoistego rodzaju „naiw-
no ” – brak jest bowiem narz dzi do wyegzekwowania od przedstawicieli sektora 
prywatnego czy pozarz dowego wspó pracy przy tworzeniu tego typu systemu. Inna 
sprawa, e takie wspó dzia anie (jak cho by przekazywanie informacji o dochodach 
pracowników) wywo uje liczne kontrowersje natury konstytucyjno-prawnej (w gr  
                                                           
22 Szerzej o tym: D. Radovi , Socijalni karton u Crnoj Gori – informacioni sistem socijalnog 
staranja. Obe anje bez pokri a?, Institut Alternativa, Podgorica 2012, http://media.institut-
alternativa.org/2013/02/institut_alternativa_socijalni_karton_u_crnoj_gori.pdf, odczyt: 08.08.2013. 
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wchodzi na przyk ad mo liwo  naruszenia prawa do prywatno ci). Problemy w im-
plementacji systemu informacyjnego pomocy spo ecznej w dalszym ci gu próbuje si  
jednak rozwi zywa . 

Na niebezpiecze stwo nadmiernej neoliberalnej ideologizacji prowadzonej polity-
ki spo ecznej mog  wskazywa  podstawowe cele, którym s u y  ma realizowana przez 
ministerstwo pracy i opieki spo ecznej strategia aktywizacji osób b d cych jak dot d 
wy cznie biernymi beneficjentami rodków publicznych. Mówi si  bowiem o konie-
czno ci prowadzenia dzia a  na rzecz utrzymania stabilno ci gospodarczej poprzez 
stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy, ale tak e – co mo e nawet istotniejsze 
– poprawie warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz zarz dzania miej-
scami pracy. W praktyce oznacza to tworzenie bardzo silnego wsparcia dla grup lob-
buj cych na rzecz uelastycznienia form zatrudnienia. Je li doda  do tego bardzo 
wyra ne zapewnienia o ch ci dostosowania systemu edukacji do bie cych uwarun-
kowa  rynkowych, oka e si , e aktywna polityka spo eczna w czarnogórskim wydaniu 
s u y przede wszystkim celom gospodarczym, w mniejszym za  stopniu – spo ecz-
nym. Innymi s owy: pa stwo wyra nie wskazuje na to, e poprawy warunków mate-
rialnych obywateli Czarnogóry upatruje we wzro cie gospodarczym generowanym 
przez sektor prywatny, w jakim  stopniu wspomagany w tym wzgl dzie przez sektor 
pozarz dowy. 

Potwierdza to analiza aktywno ci urz dników ministerstwa z ostatnich lat. Prio-
rytetowo potraktowano przede wszystkim zmiany w prawie pracy. Nowelizacj  doty-
chczas obowi zuj cych ustaw uchwalono w 2011 roku, ale zastosowano w tym przy-
padku wyj tkowo d ugie vacatio legis – zmiany mia y zacz  obowi zywa  dopiero 
od grudnia 2013 roku. Najwi cej kontrowersji i dyskusji pomi dzy zwi zkami zawo-
dowymi i pracodawcami wzbudzi  zapis dotycz cy terminu, po którym pracodawca 
by by zobowi zany podpisa  z pracownikiem umow  na czas nieokre lony lub mu-
sia by si  zdecydowa  na jego zwolnienie. W nowelizacji prawa pracy okre lono ten 
termin na 24 miesi ce (co – je li porówna  to rozwi zanie z innymi pa stwami re-
gionu – wydaje si  rozwi zaniem bardzo elastycznym i sprzyjaj cym przedsi bior-
com). Przedstawiciele zwi zkowców sk onni byli ten wariant zaakceptowa , praco-
dawcy jednak do ostatnich chwil przed wej ciem w ycie nowelizacji próbowali ten 
okres wyd u y  do 5 lat. Koronnym argumentem pracodawców by  przed u aj cy si  
kryzys, podkre lano jednak tak e, e podobnie d ugi okres mo liwo ci czasowego zat-
rudniania pracowników obowi zuje na przyk ad w Serbii czy w Macedonii. Co cie-
kawe, ministerstwo pracy i polityki spo ecznej nie zdecydowa o si  na po rednicze-
nie w negocjacjach. Minister P. Boškovi  zapowiedzia , e gotów jest poprze  ka de 
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rozwi zanie, pod warunkiem, e zostanie ustalone w ramach dialogu mi dzy zwi z-
kami zawodowymi a organizacjami pracodawców23. 

Jak w pozosta ych pa stwach regionu, tak i w Czarnogórze wielkie nadzieje na 
popraw  warunków materialno-bytowych obywateli pok ada si  w nowych inwes-
tycjach. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie strategicznych inwestorów zagrani-
cznych, jak i o znacz ce zwi kszenie liczby inwestycji infrastrukturalnych finan-
sowanych z bud etu pa stwa. W pierwszym segmencie za swój du y sukces rz d 
Czarnogóry uznaje w ostatnich latach zw aszcza uwie czone sukcesem negocjacje 
z azersk  spó k  Socar, która w nadmorskim Kumborze planuje wybudowa  luksu-
sowy kompleks hotelowo-rekreacyjny. Warto  tej inwestycji szacuje si  na ponad 
250 milionów euro24. Jeszcze wi ksze znaczenie mo e mie  podobne zaanga o-
wanie szwajcarskiej korporacji Orascom Developement, która planuje zainwesto-
wa  w kompleks wypoczynkowy Lustica Bay (okolice Tivatu) oko o 1 miliarda 
euro25. W 2012 roku rozpocz y si  ju  pierwsze prace konstrukcyjne prowadzone 
przez czarnogórskich podwykonawców inwestora. Trzeci  wielk  inwestycj  w sek-
torze turystycznym jest zakup od HTP Primorje przez katarsk  spó k  Qatari Diar 
legendarnego kompleksu hotelowego „Plavi Horizont” (zatoka Pržno), na którego 
miejscu ma stan  luksusowe pi ciogwiazdkowe centrum konferencyjno-wypo-
czynkowe26. Wida  jednak wyra nie, e te najwi ksze inwestycje prywatnego biz-
nesu tylko cz ciowo wpisuj  si  w polityk  rynku pracy czarnogórskiego rz du, 
poniewa  umacniaj  sezonowy charakter tego rynku, nie s  tak e inwestycjami in-
nowacyjnymi. 

Zdecydowanie wi ksze prorozwojowe znaczenie mog  mie  inwestycje publi-
czne. Do najwa niejszych nale y budowa autostrady ze Smokovca do Mateševa 
(42 kilometry), która stanowi  ma cz  korytarza autostradowego biegn cego 
z nadmorskiego Baru do granicy z Serbi  w Boljare27. Przetarg na realizacj  tej in-
westycji wygra o chi skie konsorcjum CCCC International, z bud etu pa stwa 
na ten cel przeznaczono 120 milionów euro. Brakuj c  kwot  pokry  ma kredyt 

                                                           
23 Ako ne bude…, op. cit., s. 4–5. 
24 N. Redži , Predstavljen „Projekat Kumbor”, http://www.glasamerike.net/content/crna-gora-
azerbejdzan-investicija/1620211.html, odczyt: 15.03.2013. 
25 R. Mili , Oraskom po eo pripremne radowe – Bemaks kr i Lušticu, http://www.vijesti.me/ 
vijesti/oraskom-poceo-pripremne-radove-bemaks-krci-lusticu-clanak-61878, odczyt: 15.03.2013. 
26 . Fleischerowicz, Czarnogóra: Hotel Plavi Horizont przechodzi do historii, http://balka 
nistyka.org/czarnogora-hotel-plavi-horizont-przechodzi-do-historii/, odczyt: 12.05.2013. 
27 Mapy z przebiegiem autostrady dost pne s  na stronie: http://upload.wikimedia.org/wikiped 
ia/commons/a/a8/Montenegro_motorways.JPG, odczyt: 08.08.2013. 
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zaci gni ty przez CCCC w chi skim Eksim Banku28. Drug  znacz c  inwestycj  
infrastrukturaln  ma by  budowa drugiego bloku elektrowni cieplnej Pljevlja, której 
w a cicielem pozostaje pa stwowa spó ka Elektroprivreda Crne Gore. Ta sama spó -
ka coraz wi cej rodków inwestuje tak e w dwie, sukcesywnie rozbudowywane, elek-
trownie wodne.  

Dostrzegalnym problemem rynku pracy s  te  wysokie koszty, jakie ponosz  na 
nim potencjalni inwestorzy. Dane statystyczne wskazuj  bowiem na to, e Czarnogóra 
jest pa stwem stosunkowo drogim – zarówno je li chodzi o bie c  konsumpcj , jak 
i koszty pracy. Dla porównania redni poziom p ac w Czarnogórze jest o 30 procent 
wy szy ni  w Serbii i o 45 procent wy szy ni  Macedonii czy Kosowie29. Brak ba-
riery j zykowej dodatkowo sprzyja temu, e inwestorzy wol  zatrudnia  przy czar-
nogórskich inwestycjach specjalistów z pa stw o ciennych. W dalszym ci gu tak e 
brakuje w Czarnogórze wykwalifikowanej si y roboczej, a wi kszo  bezrobotnych 
poszukuje pracy przy wykonywaniu najprostszych i nieinnowacyjnych us ug. St d 
te  odbiór spo eczny zagranicznych inwestycji w Czarnogórze nie jest tak jedno-
znaczny. Obywatele tego pa stwa obawiaj  si , e pierwsze stwo w procesie rek-
rutacji b d  mieli pracownicy z zagranicy, którzy nie b d  protestowa  przeciwko 
ni szym pensjom, natomiast im samym przyjdzie poczeka  na zyski z inwestycji 
jeszcze wiele lat. W tym sensie rz dowy plan zwi kszenia liczby miejsc pracy przy 
pomocy licznych inwestycji zagranicznych nie znajduje w spo ecze stwie zbyt wie-
lu entuzjastów.  

Poprawie sytuacji m odych ludzi na rynku pracy s u y  mia  w Czarnogórze pro-
gram rz dowego wspierania dziewi ciomiesi cznych sta y, po których sta y ci mogli 
ubiega  si  o zatrudnienie w urz dach administracji czy te  w sektorze prywatnym. 
Problem tkwi w tym, e w programie zabrak o jakichkolwiek form jego ewaluacji, co 
oznacza, e de facto nie wiadomo, jakie przyniós  skutki, tzn. ile osób odbywaj cych 
sta e finansowane przez pa stwo pozosta o w instytucjach lub firmach na etatach, 
a ile nie otrzyma o takiej szansy. Minister P. Boškovi  w jednym z wywiadów szcze-
rze przyzna , e nie dysponuje takimi danymi, mo e jedynie stwierdzi , e spo ród 
o mioro sta ystów w zarz dzanym przeze  ministerstwie o mioro kontynuuje prac  
w ramach… wolontariatu (sic!)30. Oczekuj  oni na egzamin pa stwowy, ale nie wia-
domo, czy jego zdanie pozwoli im znale  zatrudnienie w ministerstwie. W tpliwo  
                                                           
28 G. Kapor, Premijer za 2014. najavio autoput, investicije 600 miliona i rast od 3,5 odsto, 
http://www.vijesti.me/vijesti/premijer-2014-najavio-autoput-investicije-600-miliona-rast-35-od 
sto-clanak-165560, odczyt: 12.05.2013.  
29 Ako ne bude…, op. cit., s. 4–5. 
30 Ibidem. 
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ta jest uzasadniona tym bardziej, e rz d zapowiedzia  znacz ce redukcje liczby eta-
tów w sektorze publicznym. 

Posuni ciem, które mo e odbi  si  negatywnie na poda y miejsc pracy, by o pod-
niesienie przez czarnogórski parlament w marcu 2013 roku poziomu minimalnej pen-
sji ze 148 do 193 euro. Pa stwowe instytucje nie zebra y jeszcze danych makroekono-
micznych, które mog yby wskazywa  na konsekwencje tego kroku, jednak przedsta-
swiciele pracodawców zwracaj  uwag  na niebezpiecze stwo przechodzenia praco-
wników do „szarej strefy”, w której mo na zarabia  mniej. Rz d Czarnogóry uzna , e 
zdecydowanie wa niejsze jest stymulowania wewn trznego popytu, a ten nie wzro-
nie dopóki nie wzro nie – i to w sposób znacz cy – poziom pensji minimalnej 

(w d u szej perspektywie powinien wywo a  on wzrost redniego poziomu p acy). 
Aby ustrzec si  przed znacz cym odp ywem pracowników z legalnego rynku pracy, 
ministerstwo pracy i opieki spo ecznej podj o kroki zmierzaj ce do uszczelnienia sy-
stemu kontroli pracodawców i pracowników, w a nie pod k tem umów, na podstawie 
których zatrudniani s  ci drudzy. 

Jednym z posuni  obecnego rz du by o odej cie od liniowej stawki podatku do-
chodowego, który w Czarnogórze wynosi  9%. W lutym 2013 roku zdecydowano, e 
obywatele zarabiaj cy powy ej redniej krajowej zap ac  – w odniesieniu do tej nad-
wy ki – 15-procentowy podatek. Szacuje si , e zmiany te dotycz  jednej czwartej 
ogólnej liczby zatrudnionych, czyli grupy oko o 44 tysi cy pracowników. Pocz tkowe 
plany rz du obejmowa y podniesienie stawki podatku dochodowego dla wszystkich 
jego p atników (wyj wszy tych zarabiaj cych do 400 euro miesi cznie brutto), cho  
podwy ka mia a by  wówczas mniej dotkliwa, bo 3-punktowa. Zmian  stanowiska 
rz du wymusi y masowe protesty zwi zków zawodowych, podczas których demon-
stranci za dali wi kszego udzia u osób najbogatszych w niwelowaniu skutków kry-
zysu gospodarczego31. 
 

*** 
Czarnogóra posiada system polityczny, w którym dominuj c  pozycj  – od czasu 

uzyskania przez to pa stwo pe nej suwerenno ci – zajmuje Demokratyczna Partia So-
cjalistów. Zmiany na szczeblu rz dowym zwi zane s  zatem z rotacj  wewn trz-
partyjn  i zmiennym poziomem popularno ci okre lonych liderów politycznych, nie 
wp ywaj  one natomiast na gruntowne przemodelowanie polityki wewn trznej czy zag-
ranicznej. Tak e w obszarze polityki spo ecznej trudno dostrzec zmiany, które mog yby 

                                                           
31 M. Milosevic, Montenegro Brings in Crisis Tax Rise, http://www.balkaninsight.com/en/ 
article/montenegro-s-crisis-tax-enters-into-effect, odczyt: 13.04.2013. 
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ustanawia  now  jako  w rozwi zywaniu pal cych kwestii spo ecznych. W dobie 
kryzysu gospodarczego rz dz cy nie zdecydowali si  na przeprowadzenie g bokich 
reform, które mog yby – w krótkiej perspektywie – skutkowa  pogorszeniem warun-
ków materialnych czarnogórskich obywateli. Finanse publiczne postanowiono zbilan-
sowa , zaci gaj c kolejne kredyty oraz podnosz c podatki dla najlepiej zarabiaj cych. 
Wa nymi, cho  niewystarczaj cymi, posuni ciami ci le zwi zanymi z polityk  spo-
eczn  by y: próba uszczelnienia systemu pomocy publicznej poprzez wprowadzenie 

do obiegu tzw. Karty Spo ecznej, wprowadzenie obowi zku rejestracji bezrobotnych, 
którzy chc  korzysta  z ubezpieczenia zdrowotnego, oraz udzielenie finansowego wspar-
cia projektowi dziewi ciomiesi cznych sta y dla absolwentów, którzy trafiali na rynek 
pracy. Ka de z proponowanych rozwi za  okazywa o si  jednak niedopracowane, co 
wi cej – brak elementów ewaluacyjnych w projektach powodowa , e trudno jest dzi  
oceni  ich efektywno . 

Podobnie jak w pozosta ych pa stwach ba ka skich zasadnicz  cz  aktywno ci 
gabinety – w Czarnogórze najpierw pod wodz  Igora Lukšicia, a nast pnie Milo u-
kanovicia – po wi ca y kwestiom pozyskiwania zagranicznych inwestorów oraz sprzy-
jania rozwojowi rodzimej przedsi biorczo ci. Z uwagi na niewielki zasi g czarnogór-
skiego rynku oraz jego sezonowo  dzia ania te przynios y tylko po owiczny efekt 
– rzeczywi cie mimo powa nego kryzysu gospodarczego stop  bezrobocia uda o si  
utrzyma  na wzgl dnie stabilnym poziomie, co jednakowo  nie wystarcza do uznania 
przyj tych strategii walki ze skutkami tego kryzysu za efektywne. 
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1. Zarys sytuacji politycznej  
 

W Macedonii – podobnie jak w s siedniej Albanii i inaczej ni  w pozosta ych pa -
stwach regionu Ba kanów Zachodnich – rywalizacja w systemie partyjnym przebiega 
pod ug jednakowego schematu okre lonego ju  w pierwszych po odzyskaniu niepod-
leg o ci wyborach parlamentarnych (1994 rok)1. G ówna o  podzia u macedo skiej 
sceny politycznej przebiega pomi dzy uznawanym za konserwatywne ugrupowaniem 
Wewn trzna Macedo ska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Mace-
do skiej Jedno ci Narodowej (    -

 –       – WMRO–DPMNE) 
a Socjaldemokratycznym Zwi zkiem Macedonii (    -

 – SdSM). Obie wymienione partie nie tylko uczestniczy y ka dorazowo 
w rywalizacji wyborczej, ale z ka d  kolejn  elekcj  umacnia y swoj  pozycj  – pod-
czas gdy w 1994 roku zdoby y cznie nieca e 50% g osów, w latach 2008 i 2011 pot-
rafi y uzyska  poparcie ponad 70% wyborców.  

Trzeba jednak pami ta , e w Macedonii rywalizacja wyborcza toczy si  w dwóch  
– w a ciwie odr bnych – segmentach odpowiadaj cych podzia owi kulturowemu pa -
stwa. Zarówno WMRO–DPMNE, jak i SdSM s  partiami, na które g osuj  etniczni 
Macedo czycy. Mniejszo  alba ska – w zale no ci od róde  danych szacowana na 
ok. 25–30% obywateli Macedonii2 – popiera natomiast w elekcjach kandydatów rep-
rezentuj cych partie alba skie. Od prze omu politycznego w 2001 roku segment ten 
dziel  mi dzy siebie Unia na rzecz Demokratycznej Integracji (   

  – DUI) i Demokratyczna Partia Alba czyków (  -
   – DPA). W zale no ci od wyniku przetargów koalicyjnych jedno 

z tych ugrupowa  wspó tworzy rz d ze zwyci zc  elekcji w segmencie macedo skim. 
Kwestie zbie no ci programowej odgrywaj  jednak w czasie negocjacji drugorz dn  rol .  

Od 2006 roku w adz  w Macedonii – w ró nych konfiguracjach koalicyjnych: 
b d  to w sojuszu z DPA (2006–2008), b d  to w sojuszu z DUI (po 2008 roku) – spra-
wuje partia WMRO–DPMNE, której lider, Niko a Gruewski (  ), zaj-
muje stanowisko premiera. Socjaldemokratom od siedmiu lat nie uda o si  zwyci y  
w ani jednej elekcji (zob. tabele 11 i 12), co wskazuje na nieumiej tno  zaprezen-
towania dobrego alternatywnego programu wyborczego wobec pozostaj cej w ci g ej 
ofensywie partii macedo skich konserwatystów.   

                                                           
1 T. Bichta, System polityczny Macedonii, (w:) T. Bichta, M. Podolak (red.), op. cit., s. 
316–319.   
2 Z. T. Irwin, Macedonia po 1989 roku, (w:) S. P. Ramet (red.), op. cit., s. 378. 
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Tabela 11. Wyniki wyborów do parlamentu Macedonii w 2008 roku 
Nazwa komitetu 

wyborczego Partie tworz ce komitet Odsetek 
g osów 

Liczba 
mandatów 

Wewn trzna Macedo ska Organizacja 
Rewolucyjna – Demokratyczna Partia 
Macedo skiej Jedno ci Narodowej 
Socjalistyczna Partia Macedonii 
Unia Demokratyczna 
Demokratyczne Odrodzenie Macedonii 

Koalicja na rzecz Lepszej 
Macedonii 

Inne partie (w tym reprezentuj cy 
mniejszo ci: serbsk  tureck , romsk ) 

48,8% 63 

Socjaldemokratyczny Zwi zek Macedonii 
Nowa Partia Socjaldemokratyczna 
Partia Liberalno-Demokratyczna 
Partia Emerytów Republiki Macedonii 
Demokratyczna Unia Wlachów w Macedonii 

S o ce – Koalicja  
na rzecz Europy 

Inne partie 

23,6% 27 

Demokratyczny Zwi zek  
na Rzecz Integracji 

Demokratyczny Zwi zek na Rzecz Integracji 12,8% 18 

Demokratyczna Partia 
Alba czyków 

Demokratyczna Partia Alba czyków 8,3% 11 
Partia na rzecz Europejskiej 
Przysz o ci 

Partia na rzecz Europejskiej Przysz o ci 1,5% 1 

ród o: Early parliamentary elections 2008. Announcement of the initial total results of the 
voting, http://www.sec.mk/arhiva/2008_predvremeniparlamentarni/english/files/finalresults/Ko 
necni03072008State.pdf, odczyt: 12.10.2012. 
 
Liczne wydarzenia prze omowe, które mog y zosta  wykorzystane jako pretekst do 
przej cia w adzy3, nie spowodowa y wzrostu poziomu popularno ci SdSM, a premier  

                                                           
3 W grudniu 2010 r. swoje apogeum osi gn  konflikt pomi dzy opozycyjnymi mediami a rz -
dem. S d w Skopje oskar y  Welij  Ramkowskiego, w a ciciela popularnego kana u telewizyj-
nego A1, o przest pstwa karno-skarbowe: unikanie p acenia podatków, pranie brudnych pie-
ni dzy oraz uczestnictwo w przest pczo ci zorganizowanej (zob. Macedonia, „Crisis Watch”, 
nr 89 (2011), s. 8. Oprócz samego przedsi biorcy aresztowano szesnastu jego najbli szych ws-
pó pracowników oraz cz onków rodziny, a konta prowadzonych przeze  firm zosta y zamro-
one. Wywo a o to gwa towne protesty dziennikarzy, którzy w ten sposób stracili mo liwo  

pracy zarobkowej (Macedonia TV station protests, „Arab Times”, z 30 stycznia 2011, s. 16). 
W styczniu do grupy protestuj cych do czyli dzia acze partii opozycyjnych. W prote cie prze-
ciwko szykanowaniu nieprzychylnych mediów lider socjaldemokratów, Branko Crwenkowski, 
og osi  bojkot parlamentu i wezwa  premiera do przeprowadzenia przedterminowych wyborów 
parlamentarnych. N. Gruewski ostatecznie wyrazi  na to zgod , ale nie zmieni o to uk adu si , 
poniewa  jego partia wybory przeprowadzone w 2011 r. i tak wygra a. Szerzej pisa em o tym 
w: P. ukiewicz, Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii w 2011 r. i ich skutki 
dla konfiguracji macedo skiego systemu partyjnego, „Przegl d Prawa Konstytucyjnego”, nr 2 
(2012), s. 71–92. 
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i przywódca WMRO–DPMNE z wi kszo ci sytuacji kryzysowych wychodzi  dodat-
kowo wzmocniony. 
 
Tabela 12. Wyniki wyborów do parlamentu Macedonii w 2011 roku 

Wynik wyborów 
Ugrupowanie polityczne 

Odsetek 
g osów 

Liczba 
mandatów 

Wewn trzna Macedo ska Organizacja Rewolucyjna – 
Demokratyczna Partia Macedo skiej Jedno ci Narodowej 39,0% 56 

Socjaldemokratyczny Zwi zek Macedonii 32,8% 42 
Demokratyczny Zwi zek na Rzecz Integracji 10,2% 15 
Demokratyczna Partia Alba czyków 5,9% 8 
Narodowe Demokratyczne Odrodzenie (NDP) 2,7% 2 
ród o:   2011, http://217.16.84.11/Default.aspx, odczyt: 19.09.2013. 

 
Pomimo publicznych wypowiedzi liderów WMRO DPMNE oraz DUI o mo li-

wo ci zerwania koalicji i rozpisania kolejnych przedterminowych wyborów parlamen-
tarnych prawdopodobie stwo realizacji takiego scenariusza w najbli szej przysz o ci 
jest niewielkie. Obu ugrupowaniom zale y bowiem na pozostaniu u w adzy a rozpad 
koalicji nie rozwi zuje adnego politycznego problemu: konsolidacja opozycji powo-
duje, e partia N. Gruewskiego nie ma szans na sojusz z adn  inn  frakcj  parla-
mentarn , podobnie niskim potencja em koalicyjnym dysponuje lider DUI, Ali Ah-
meti. Nale y przypuszcza , e elekcja parlamentarna nie zmieni aby diametralnie uk-
adu si  w parlamencie – przy napi tej sytuacji spo ecznej obywatele mog  chcie  

natomiast wyrazi  swoje niezadowolenie, oddaj c g os na opozycj . Ryzyko utraty 
w adzy jest w tym wypadku zbyt du e.  

Ostatnimi wyborami, jakie odby y si  w Macedonii, by y wybory w adz lokalnych 
przeprowadzone w 2013 roku. Zorganizowano je w sprzyjaj cym dla WMRO DPMNE 
czasie – ugrupowanie premiera N. Gruewskiego nie przegra o bowiem od 2006 roku 
adnej elekcji. Zgodnie z ba ka sk  tradycj , partie polityczne ju  przed wyborami 

zdecydowa y jednak o politycznych sojuszach. WMRO DPMNE sta a si  osi  „Koa-
licji na rzecz Lepszej Macedonii”, dobrawszy sobie nast puj cych partnerów koa-
licyjnych: Socjalistyczna Partia Macedonii, Demokratyczna Partia Serbów w Mace-
donii, Zwi zek Romów i Demokratyczna Partia Turków. Politycy SdSM kandydo-
wali z list komitetu wyborczego „Unii na rzecz Przysz o ci”, który wspó tworzy y: 
Nowa Partia Socjaldemokratyczna, Partia Liberalno-Demokratyczna, Wewn trzna Ma-
cedo ska Organizacja Rewolucyjna – Partia Ludowa oraz Zjednoczeni dla Macedo-
nii. W dwóch miejscowo ciach – w Kiczewie i Strudze – najwi ksze partie rywali-
zuj ce ze sob  na poziomie krajowym, SdSM i WMRO DPMNE, zdo a y si  poro-
zumie  i wystawi y w rywalizacji jednego kandydata, który mia  by  alternatyw  dla 



88 Przemys aw ukiewicz  

polityka reprezentuj cego mniejszo  alba sk  (reprezentanta DUI w pierwszym z miast 
i DPA – w drugim). 

Sytuacja przedwyborcza by a napi ta z uwagi na trwaj cy od kilku miesi cy kry-
zys oko obud etowy. Parlamentarna opozycja zg osi a do komisji bud etowej ponad 
1200 poprawek, które mia y zablokowa  prace nad bud etem Macedonii na 2013 rok. 
SdSM, DPA oraz NDP zarzuca y rz dowi, e powi ksza d ug publiczny poprzez obie-
tnice socjalne sk adane w okresie wyborczym oraz e forsuje rozwi zania korzystne 
dla spo eczno ci macedo skiej, dyskryminuj c spo eczno  alba sk 4. Koalicja rz -
dz ca w grudniu 2012 roku, stosuj c szereg wybiegów formalnoprawnych, bud et 
przyj a, ale konsekwencj  tego by  bojkot obrad Zgromadzenia przez SdSM i DPA 
(NDP do czy o do bojkotu pó niej). Liderzy opozycji zdecydowali tak e o niezg a-
szaniu list kandydatów w zaplanowanych na marzec wyborach lokalnych. Premier 
N. Gruewski, obawiaj c si  wizerunkowego skandalu, przysta  na negocjacje pod pat-
ronatem Parlamentu Europejskiego. W ramach zawartego 1 marca 2013 roku porozu-
mienia partie opozycyjne deklarowa y zgod  na wycofanie si  z bojkotu obrad parla-
mentu oraz lokalnych wyborów, w zamian za co rz d zgadza  si  na powo anie po 
wyborach specjalnej komisji ledczej maj cej zbada  przebieg wydarze  w komisjach 
parlamentarnych z grudnia 2012 roku i oceni  zachowanie w adz komisji oraz ca ego 
parlamentu. Zadeklarowano równie  wprowadzenie szeregu zmian w regulaminie pra-
cy Zgromadzenia, które sprzyja  mia y opozycji5. 

Partie w wyborach zdo a y obsadzi  nast puj c  liczb  stanowisk burmistrzów: 
WMRO–DPMNE – 56, DUI – 14, SdSM – 4, DPA – 2. Kandydaci niezale ni oraz 
reprezentanci ma ych ugrupowa  zwyci yli cznie w 5 gminach. Nale y jednak zaz-
naczy , e bardzo s aby wynik SdSM by  efektem przyj tego wi kszo ciowego sys-
temu wyborczego. W rozk adzie g osów oddanych na poszczególnych kandydatów 
wyniki kszta towa y si  odmiennie: WMRO–DPMNE – 41,75%, SdSM – 26,64%, 
DUI – 11,84%, DPA – 7,02%, NDP – 2,31%. Poziom poparcia dla poszczególnych 
partii najlepiej odzwierciedlaj  wybory do rad. Tu wyniki przedstawiaj  si  nast pu-
j co: WMRO–DPMNE – 35,72%, SdSM – 28,13%, DUI – 11,72%, DPA – 6,65%, 
NDP – 2,45%6. Wida  wi c wyra nie zakonserwowanie systemu partyjnego Macedo-
nii – partie rz dz ce WMRO–DPMNE oraz DUI zachowuj  dotychczasowe poparcie, 
                                                           
4 I. Mangova i in., The Republic of Macedonia’s 2013 Local Elections Handbook, Konrad 
Adenauer Foundation in the Republic of Macedonia – Institute for Democracy Societas Civilis, 
Skopje 2013, s. 10, http://www.kas.de/wf/doc/kas_33810-1522-2-30.pdf, odczyt: 10.12.2013. 
5 Ibidem, s. 11–14. 
6 Ibidem, s. 129–130 oraz:   2013 – , http://217.16.84.17/Resul 
ts.aspx?RaceID=1&UnitID=1&IsPS=0&Turnout=0&LangID=1, odczyt: 11.12.2013. 
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partie opozycyjne SdSM, DPA i NDP wci  nie s  w stanie skutecznie zagrozi  rz do-
wi N. Gruewskiego. 

Najpowa niejsz  konsekwencj  lokalnych wyborów w Macedonii z 2013 roku 
okaza a si  zapowied  rezygnacji z funkcji przewodnicz cego SdSM Branka Crwen-
kowskiego. W partii niemal natychmiast wybuch a walka o sched  po by ym prezy-
dencie. Ostatecznie na kongresie, który odby  si  2 czerwca 2013 roku, nowym prze-
wodnicz cym ugrupowania zosta  Zoran Zaew. 

2.  Zarys sytuacji spo eczno-ekonomicznej 
Prowadzona przez rz d N. Gruewskiego polityka fiskalna oraz pomoc Mi dzynaro-
dowego Funduszu Walutowego sprawi y, e w Macedonii kryzys gospodarczy by  
odczuwalny, ale pogorszenie si  wska ników gospodarczych w 2009 roku nie by o tak 
spektakularne, jak w pozosta ych pa stwach regionu. Kraj dotkn a wprawdzie rece-
sja, ale spadek PKB nie si gn  poziomu 1% (zob. tabela 13). Niestety, macedo skim 
w adzom nie uda o si  unikn  konsekwencji drugiej fali kryzysu i tak e trzy lata pó -
niej odnotowano ujemny wzrost gospodarczy. Niekorzystna sytuacja makroekonomi-
czna by a amortyzowana przez niewielki wzrost cen – w Macedonii w kryzysowym 
2009 roku wyst pi o nawet zjawisko deflacji. 
 
Tabela 13. Podstawowe wska niki makroekonomiczne Macedonii w latach 2008–2012 

Rok 
Wska nik 2008 2009 2010 2011 2012 

      
Inflacja (w %) 8,3 -0,8 1,6 3,9 3,3 
Realny wzrost PKB (w %) 5,0 -0,9 2,9 2,8 -0,4 
Liczba bezrobotnych (w tys.) 310,4 298,9 300,4 295,0 292,5 
Stopa bezrobocia (w %) 33,8 32,2 32,0 31,4 31,0 
D ug publiczny (w % PKB) 49,2 56,4 58,2 64,9 69,4 
Warto  inwestycji zagranicznych (w mln. €) 399,9 145,0 160,0 336,8 72,0 
ród o: Basic economic indicators for Republic of Macedonia, National Bank of the Republic 

of Macedonia, http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/Istrazuvanje_WEB_Osnovni_makroek 
_indikatori_1993_2014_ENG.xlsx, odczyt: 15.09.2013; Statistical Yearbook, 2011–13, Repub-
lic of Macedonia State Statistical Office, http://www.stat.gov.mk/PrikaziPublikacija_1_en.aspx 
?rbr=410, odczyt: 15.09.2013. 
 

Dane makroekonomiczne wyra nie wskazuj  na to, e os abienie tempa wzrostu go-
spodarczego jest wynikiem mi dzy innymi dramatycznego spadku warto ci inwestycji 
zagranicznych. O ile w roku 2008 zainwestowano w Macedonii prawie 400 milionów 
euro, o tyle w 2012 roku warto  inwestycji obni y a si  prawie sze ciokrotnie. 
Negatywne konsekwencje dla macedo skiej gospodarki mia a te  struktura handlu 
zagranicznego. Wiod cym partnerem wci  s  dla Macedonii Niemcy, które przez 
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ostatnie lata boryka y si  ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego (zob. tabela 14). 
Wa nymi partnerami macedo skich eksporterów byli odbiorcy we W oszech, z kolei 
znacz c  cz  inwestycji w sektorze bankowym stanowi y inwestycje greckie. Kry-
zys gospodarczy w pa stwach UE musia  wi c niechybnie przyczyni  si  do pogor-
szenia si  sytuacji ekonomicznej Macedonii. 
 
Tabela 14. G ówne kierunki eksportu i importu w Macedonii w 2010 roku 

Eksport Import 
Niemcy – 20,2% Niemcy – 11,5% 
W ochy – 7,1% Rosja – 11,1% 
Bu garia – 7,1% Grecja – 8,3% 
Grecja – 6,4% Bu garia – 8,2% 
 UK – 7,0% 
 Turcja – 5,1% 
 W ochy – 5,1% 
ród o: The World Factbook 2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factboo 

k/fields/2050.html#al, odczyt: 12.11.2012. 
 

Poszerzenie zakresu inwestycji finansowych przez sektor publiczny, skutkuj cy 
zwi kszeniem poziomu d ugu publicznego (w 2012 roku osi gn  on warto  prawie 
70% PKB, co zdaniem ekspertów powinno by  ju  dla rz du Macedonii sygna em 
alarmowym), pozwala  rz dowi N. Gruewskiemu na utrzymanie stopy bezrobocia na 
wzgl dnie niezmienionym poziomie. Trzeba jednak podkre li , e liczba 30% oby-
wateli pozostaj cych bez pracy nie do ko ca odpowiada realiom – szacuje si , e co 
najmniej 1/3 osób uznawanych w statystykach za bezrobotne znajduje zatrudnienie na 
rynku nieoficjalnym. Mimo to statystyki wykazuj  w ród bezrobotnych znacz c  nad-
reprezentacj  osób pozostaj cych bez pracy powy ej 3 lat (zob. tabela 15 na stronie 
nast pnej). Co ciekawe, z danych statystycznych dotycz cych bezrobocia wynika, e 
zdecydowanie wi kszy odsetek w ród bezrobotnych stanowi  m czy ni (niezale nie 
od wieku oraz okresu pozostawania bez pracy), co dodatkowo mo e potwierdza  hi-
potez  o ogromnej skali „szarej strefy” – w adnym bowiem pa stwie regionu (co jest 
pochodn  okre lonego wzorca kulturowego) kobiety nie s  grup  dominuj c  w ród 
zatrudnionych. 

Badania przeprowadzone mi dzy pa dziernikiem 2008 roku a wrze niem 2009 roku 
wykaza y, e oko o 19% respondentów zosta o w tym czasie do wiadczonych utrat  
pracy. Znacz ca cz  spo ród tej grupy nale a a do mniejszo ci alba skiej, co mo-
e stanowi  przes ank  do podj cia w ramach polityki spo ecznej dzia a  obliczonych 

na zmniejszenie stopnia wykluczenia z rynku pracy osób nieb d cych etnicznymi Ma-
cedo czykami. Najbardziej zagro one utrat  pracy okaza y si  tak e osoby najmniej 
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zarabiaj ce (poni ej 164 euro), o najni szych kwalifikacjach (wykszta cenie pod-
stawowe) oraz zamieszkuj ce zachodnie regiony pa stwa. Spo ród badanych a  
57% zna o osobi cie przynajmniej jedn  osob , która w wyniku kryzysu gospo-
darczego straci a prac 7. Z tych samych bada  wynika, e macedo scy obywatele 
nie zdaj  sobie sprawy z tego, e w przypadku utraty zatrudnienia przys uguj  im 
okre lone formy pomocy. Jedynie 11% respondentów sk ada o wnioski o wyp at  
zasi ków z tego tytu u, a 8% badanych korzysta o z oferty szkole  i przekwalifiko-
wa 8.  

Tabela 15. Bezrobocie w Macedonii w 2012 roku z uwzgl dnieniem kryterium jego 
d ugotrwa o ci  

Okres bezrobocia 
 

 
Liczba osób i p e   

Do 1 
mies.  

2-5 
mies.  

6-11 
mies.  

12-17 
mies.  

18-23 
mies.  2 lata  3 lata  4 i wi -

cej lat  

Razem  292 502  10 831  22 413  19 031  18 634  14 032  2 126  27 235  178 201  
M czy ni  180 406  6 096  13 238  11 357  10 636  7 947  1 123  16 219  113 789  
Kobiety  112 096  4 735  9 174  7 674  7 998  6 085  1 002  11 015  64 412  

    w % 
Razem  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
M czy ni  61,7  56,3  59,1  59,7  57,1  56,6  52,8  59,6  63,9  
Kobiety  38,3  43,7  40,9  40,3  42,9  43,4  47,1  40,4  36,1  
ród o:       , 2012, http://www. 

stat.gov.mk/xls_publikacii/2013/2.4.13.06_kor.xls, odczyt: 11.08.2013.  
 
Socjaldemokratyczna opozycja wskazywa a na to, e w apogeum kryzysu 

w 2009 roku rz d nie wykaza  troski o najbiedniejszych obywateli, w efekcie cze-
go ponownie wzros a w pa stwie liczba osób yj cych poni ej granicy ubóstwa. 
W tragicznej sytuacji materialnej znajdowa o si  w owym czasie 31,1% obywa-
teli, co by o jednym z najgorszych wska ników w Europie9. Zarówno premier N. 
Gruewski, jak i minister finansów w jego rz dzie, Zoran Stawreski, t umaczyli, 
e by y to wska niki spodziewane i zwi zane z ujawnieniem si  skutków kryzysu 

gospodarczego10. 

                                                           
7 M. Gerovska Mitev, The Impact of the Global Economic Crisis on the Labour Market and 
Social Services in Macedonia, (w:) W. Bartlett, M. Uvali  (red.), op. cit., s. 111. 
8 Ibidem, s. 112. 
9 Dane podaj  za: Staff Report for the 2010 Article IV Consultation and Request for an Arran-
gement Under the Precautionary Credit Line, International Monetary Fund, Washington 2011,  
s. 7.  
10 N. Gaber-Damjanovska, A. Jovevska, Current Events and Political Parties’ Development in  
the Republic of Macedonia, „Barometer”, nr 23 (2010), s. 36. 
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By ograniczy  wp yw wiatowego kryzysu gospodarczego na macedo sk  
gospodark , rz d zwróci  si  do Mi dzynarodowego Funduszu Walutowego o udzie-
lenie kredytu. Poniewa  gabinetowi N. Gruewskiego do 2010 roku udawa o si  
utrzyma  poziom d ugu publicznego na umiarkowanym poziomie oraz skutecz-
nie powstrzyma  inflacj , MFW zdecydowa  si  na specjalny tryb udzielenia 
po yczki. 475 milionów euro mia o zosta  przeznaczone na unikni cie kryzysu 
finansów publicznych (a nie – jak to mia o miejsce w wi kszo ci kredytów przy-
znawanych przez MFW – na „ratowanie” bud etów pa stw), ponadto zezwolono 
rz dowi na pe n  dowolno  w wykorzystaniu rodków finansowych11. Mimo ko-
rzystnych warunków kredytowania i docenienia przez instytucje mi dzynarodo-
we stabilno ci macedo skiej gospodarki w dobie kryzysu, wzrost poziomu d u-
gu publicznego wywo a  protesty ze strony partii opozycyjnych.  

Du y wp yw na mi dzynarodow  pozycj  ekonomiczn  macedo skiego pa -
stwa ma wci  konflikt o jego nazw 12. Macedonia – po rozwi zaniu konfliktu 
etnicznego z 2001 roku i podpisaniu porozumienia ochrydzkiego – obra a zde-
cydowany proeuropejski kurs, d c do integracji ze strukturami NATO oraz UE. 
Okaza o si  jednak, e nieuregulowany problem nazwy pa stwa stanowi nie-
b ah  przeszkod  – Grecja bowiem postanowi a wykorzysta  swoj  przewag  na 
arenie mi dzynarodowej, by ostatecznie wymóc na s siedzie korzystne dla si -
bie rozwi zania. Dlatego te  – jako cz onek NATO – w 2009 roku doprowadzi a 
do zablokowania decyzji o przyst pieniu Macedonii do struktur Paktu, pomimo 
e zgod  tak  wyrazi a w stosunku do dwóch innych ba ka skich kandydatów: 

Albanii i Chorwacji. Na szczycie w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku cz on-
kowie NATO wyrazili gotowo  przyj cia Macedonii do organizacji, ale w wy-
danej deklaracji stwierdzili, e stanie si  to dopiero po tym, jak strony grecka 
i macedo ska dojd  do akceptowalnego porozumienia w sprawie nazwy pa -
twa13.  

Z tego samego powodu w martwym punkcie utkn y starania Macedonii o cz on-
kostwo w UE. W 2005 roku kraj ten zyska  status pa stwa-kandydata (wraz z Chor-
wacj ), ale z uwagi na sprzeciw Grecji do chwili obecnej nie rozpocz to negocjacji 

                                                           
11 Zob. not  prasow  MFW wydan  po zawarciu porozumienia z rz dem Macedonii: IMF 
Executive Board Approves €475.6 million Arrangement for Macedonia Under the Precau-
tionary Credit Line, http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr1114.htm, odczyt: 12. 
01.2011. 
12 Kwesti  t  opisywa em w: P. ukiewicz, op. cit. 
13 Bucharest Summit Declaration, pkt 20, http://www.nato.int/cps/en/SID-AEC447D4-2862A7 
85/natolive/official_texts_8443.htm?selectedLocale=en, odczyt: 14.12.2012. 
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akcesyjnych14. Wywo uje to nieprzychylne reakcje w samej Macedonii, ale te  – co 
istotniejsze – odsuwa w czasie akcesj  z uwagi na brak post pu w reformowaniu 
macedo skich instytucji, które to reformy mog oby by  stymulowane w a nie przez 
dwustronne (UE–Macedonia) umowy dotycz ce ewentualnego rozszerzenia15.  

Efekty szczytu bukareszta skiego oraz impas w rozmowach z przedstawicielami 
UE znacz co wp yn y na wydarzenia na macedo skiej scenie politycznej po 2008 ro-
ku. Zmianie uleg a przede wszystkim opinia obywateli Macedonii w sprawie integra-
cji europejskiej oraz przyst pienia do NATO. O ile nie zmniejszy a si  znacz co 
liczba entuzjastów tego kierunku polityki zagranicznej, o tyle powszechnie wyra ane 
s  poczucie niesprawiedliwo ci oraz potrzeba walki o obron  narodowego honoru. 
Ponad 95% Macedo czyków twierdzi, e wola oby, aby Macedonia nie przyst powa a 
do NATO i UE, je li mia oby si  to wi za  ze zmian  konstytucyjnej nazwy pa -
stwa16.  

Wa nym problemem spo ecznym i jednocze nie wyzwaniem dla polityki spo ecz-
nej pozostaj  w Macedonii incydenty na tle etnicznym, daj ce mocne podstawy do 
tego, by przypuszcza , e konsensus ochrydzki nie spowodowa  wcale ustabilizowania 
sytuacji w Macedonii. Rz d macedo ski skutecznie radzi sobie z opanowaniem pro-
testów spo ecznych oraz stara si  zapewni  obywateli o bezpiecze stwie panuj cym 
w pa stwie. Jednak od pocz tku 2012 roku zdarzaj  si  w Macedonii niepokoj ce in-
cydenty. Wtedy to w a nie muzu manie poczuli si  dotkni ci wizerunkiem masek, któ-
re w trakcie tradycyjnego karnawa u nosili mieszka cy jednej ze wsi. Dosz o wówczas 
w Strudze do podpalenia ko cio a, media donosi y tak e o przypadkach palenia ma-
cedo skiej flagi. Wywo a o to na tyle du e poruszenie (tak e w rodowisku mi dzy-
narodowym), e o wzmo enie dzia a  na rzecz integracji spo ecze stwa zaapelowa  
b d cy w lutym z wizyt  w Skopje wysoki komisarz ds. mniejszo ci narodowych 
OBWE, Knut Vollebaek17.  

W lutym 2012 roku dosz o do kolejnych incydentów, tym razem ju  na arenie par-
lamentu. Podczas debaty nad ustaw  ustalaj c  ramy wspó pracy policji macedo skiej 

                                                           
14 Szczegó owy opis relacji Macedonii i UE daje P. Olszewski w pracy: Stosunki Macedonii  
z Uni  Europejsk : starania o cz onkostwo, Instytut Europy rodkowo-Wschodniej, Lublin 
2009. 
15 M. Szpala, Ba kany Zachodnie – impas w procesie rozszerzenia UE, „Komentarze OSW”, nr 
43 (2010), s. 4. 
16 C. Koneska, Context Analysis of the Security Sector Reform in Macedonia 1991–2008, Ana-
lytica Think Tank, Skopje 2011, s. 28. 
17 S. J. Marusic, OSCE Envoy Alarmed by Macedonia Tensions, http://www.balkaninsight.com/ 
en/article/osce-inspects-macedonian-ethnic-cohesion, odczyt: 11.02.2012. 
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oraz serbskiej jej przyj ciu sprzeciwili si  pos owie DPA, twierdz c, e jest ona wy-
mierzona przeciwko ludno ci alba skiej. Jeden z parlamentarzystów tej partii na sali 
obrad prezentowa  nawet zdj cia Alba czyków zamordowanych – w jego opinii – 
przez Serbów w latach 90.18. Do wzrostu napi cia etnicznego przyczyni o si  tak e 
zabicie przez macedo skiego policjanta (nieb d cego jednak na s u bie) w Gistiwarze 
dwóch Alba czyków. Przedstawiciele mniejszo ci alba skiej wyszli wówczas demon-
strowa  na ulice. W marcu tego samego roku dosz o do serii napadów w autobusach 
miejskich w Skopje. Pocz tkowo zamaskowani napastnicy atakowali Alba czyków, 
w kolejnych dniach – jak si  wydaje w odwecie – ofiarami padali Macedo czycy. Ju  
wówczas minister spraw wewn trznych, Gordana Jankulowska, nie wyklucza a, e 
kto  mo e inspirowa  te motywowane etnicznie akty agresji19. W odpowiedzi na ataki 
19 marca tysi ce mieszka ców przesz y ulicami Skopje w marszu pokoju (udzia  
wzi o wielu polityków, w tym prezydent, a tak e celebryci i intelektuali ci)20. 

Zabójstwo czterech m odych Macedo czyków nad elezerskim Jeziorem w Wiel-
kanoc 2012 roku natychmiast zacz to rozpatrywa  w kategorii reminiscencji konfliktu 
macedo sko-alba skiego z 2001 roku zako czonego porozumieniem w Ochrydzie. 
Ju  w kolejnym dniu pojawi y si  w mediach informacje, e motywem morderstwa 
mog y by  wzgl dy etniczne lub religijne. Stowarzyszenie Dziennikarzy Macedonii 
wystosowa o nawet w tej sprawie apel, by nie poddawa  si  emocjom i nie przeka-
zywa  opinii publicznej niesprawdzonych i nieoficjalnych informacji, które mog  
zagrozi  bezpiecze stwu publicznemu21. Policja w Macedonii zaanga owa a 800 fun-
kcjonariuszy do ledztwa w tej sprawie – dochodzenie prowadzono pod kryptonimem 
„Monstrum”. Ostatecznie minister G. Jankulowska po zatrzymaniu podejrzanych stwier-
dzi a, e ofiary zosta y wybrane przypadkowo, a prawdopodobnym motywem zabój-
stwa by a destabilizacja bezpiecze stwa w Macedonii22. 

Napi tej sytuacji politycznej Macedonii nie sprzyjaj  te  warunki ekonomiczne. 
Macedo ski urz d statystyczny w sierpniu 2012 roku odnotowa  m.in. spadek produkcji 

                                                           
18 Ta , Serbia-Macedonia Police Deal Called “Anti-Albanian”, http://www.balkaninsight.com/ 
en/article/albanian-party-opposes-serb-macedonian-police-deal, odczyt: 25.02.2012. 
19 Ta , Ethnic Brawls on Buses Concern Macedonia, http://www.balkaninsight.com/en/article/ 
skopje-bus-brawls-raise-ethnic-alarm, odczyt: 10.03.2012. 
20 Ta , Macedonians March Against Ethnic Violence, http://www.balkaninsight.com/en/article/ 
macedonians-march-for-peace, odczyt: 19.03.2012. 
21 :        , http://www.dnevnik.mk/? 
itemID=2C092AD850564345B8256BC8F1A08810&arc=1, odczyt: 18.04.2012. 
22      , http://www.dnevnik.mk/?itemID=40B 
7202D2F37944ABA9B1F998DF6D3FF&arc=1, odczyt: 02.05.2012. 
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o 6,9% w porównaniu z ubieg ym rokiem. Os abienie koniunktury lub nawet wej cie 
Macedonii w faz  recesji spowoduje dalszy wzrost i tak ju  dramatycznie wysokiej 
liczby bezrobotnych oraz yj cych poni ej granicy ubóstwa. Poczucie deprywacji eko-
nomicznej wp yn  mo e natomiast na zaostrzenie sytuacji spo ecznej, co z kolei gro-
zi wybuchami niezadowolenia mog cymi przerodzi  si  w zamieszki na tle etnicznym 
i religijnym. 

3.  Polityka spo eczna w programach najwi kszych partii politycznych 
Rz dz ca WMRO–DPMNE przyj a w 2011 roku nowy program polityczny, którego 
podstawowe cele zosta y okre lone w perspektywie kadencji 2011–2015. W dokumen-
cie tym bardzo silnie akcentuje si  kwesti  to samo ci Macedo czyków, a jego au-
torzy cz sto odwo uj  si  do takich poj  charakterystycznych dla ideologii komuni-
taria skich, jak: naród, wspólnota, poczucie przynale no ci do grupy, zwi zek z dzie-
dzictwem kulturowym i historycznym. Podobnie jak w przypadku innych partii kon-
serwatywnych du o miejsca po wi ca si  w programie WMRO–DPMNE rodzinie, 
ci g o ci pokole  oraz znaczeniu, jakie dla rozwoju pa stwa ma przyrost naturalny. 
Tym sztandarowym has om my li neokonserwatywnej towarzysz  – równie  charak-
terystyczne dla innych ugrupowa  o podobnej afiliacji – wezwanie do solidarno ci 
spo ecznej i obietnica odpowiedzialno ci, jak  pa stwo we mie za los osób, które 
z okre lonych przyczyn znalaz y si  w trudnej sytuacji materialnej. 

Co równie interesuj ce, wezwania do interwencjonizmu pa stwowego w uzasad-
nionych przypadkach w hierarchii celów, jakie wyznaczy a sobie partia N. Gruew-
skiego, ust puj  miejsca aktywno ci na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego. 
Tym samym WMRO-DPMNE przyjmuje za oczywist  tez , e podstawowe problemy 
pa stwa uda si  rozwi za  dzi ki korzystnej polityce prozatrudnieniowej sprzyjaj cej 
ma ym i rednim przedsi biorcom. Hierarchia celów w programie partii przedstawia 
si  bowiem nast puj co: 

wzrost poziomu produkcji, warto ci eksportu oraz warto ci inwestycji; 
poprawa warunków funkcjonowania inwestorów krajowych i zagranicznych; 
poprawa dost pu przedsi biorców do infrastruktury gospodarczej; 
wspieranie ma ych i rednich przedsi biorstw; 
poprawa jako ci si y roboczej; 
wsparcie dla turystyki; 
dba o  o inwestycje w nowe technologie; 
poprawa jako ci ycia obywateli poprzez wi kszy wzrost gospodarczy, który 
niesie ze sob  nowe miejsca pracy; 
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   aktywna polityka zatrudnienia;  
   wzrost wysoko ci p ac i emerytur;  
   wspieranie zakupu mieszkania lub budowy domu;  
   lepsza jako  us ug edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych i sportowych;  
   budowa mieszka  socjalnych i sto ówek dla osób ubogich;  
   dotacje dla rolnictwa;  
   inwestycje w infrastruktur  edukacyjn 23.  

Pomijaj c ju  czysto yczeniowy (by nie rzec: populistyczny) charakter niektórych 
zapowiedzi (chodzi zw aszcza o zwi kszenie wysoko ci p ac czy budow  mieszka  
socjalnych), które pojawiaj  si  przecie  tak e w programach innych partii, w pro-
gramie WMRO–DPMNE zwraca uwag  bezwarunkowa wiara w zbawienne mecha-
nizmy wolnego rynku, który – je li tylko znajdzie si  w fazie rozwoju gospodarczego  
– spowoduje popraw  warunków bytowych obywateli Macedonii. Trudno zanegowa  
korelacj , która zak ada zwi zek pomi dzy wzrostem gospodarczym a mo liwo ciami 
konsumpcyjnymi i ogólnym poziomem zadowolenia spo ecze stwa, ale w programie 
ugrupowania, rz dz cego macedo skim pa stwem od prawie o miu ju  lat, nie poja-
wia si  aden cel strategiczny odwo uj cy si  do potrzeby wzmacniania kapita u spo-
ecznego czy wzmacniania zaufania obywateli do instytucji pa stwa. Jedynym dzia-
aniem prospo ecznym, które w omawianym dokumencie zas uguje na uwag , staje si  

poprawa infrastruktury edukacyjnej, która – je li rzeczywi cie nast pi – mo e przy-
nie  Macedonii d ugofalowe korzy ci. Nie wymieniono natomiast jakichkolwiek 
dzia a , które mog yby sprzyja  reintegracji spo ecznej Alba czyków i Romów, któ-
rzy – jak wskazuj  badania (zob. ni ej) – s  szczególnie nara eni na spo eczne wyk-
luczenie.  

Opozycyjna SdSM w wielu miejscach programu wyborczego okre la siebie mia-
nem „nowej lewicy”, cho  na podstawie lektury tego dokumentu trudno wywniosko-
wa , jakie nowatorskie elementy wnie li jego autorzy do lewicowej my li spo ecz-
no-ekonomicznej. Podkre laj  oni konieczno  ustanowienia w Macedonii zasad spo-
ecznie odpowiedzialnej gospodarki rynkowej. Przyjmuj  przy tym, e najwa niejszy-

mi jej wyznacznikami powinny by : centralne miejsce wolnego rynku w systemie 
gospodarczym, rola pa stwa sprowadzona do mened era us ug spo ecznych oraz pra-
wodawcy reguluj cego stosunki gospodarcze, zrównowa ony rozwój oraz d enie do 
niwelowania nierówno ci spo ecznych. Podstaw  dobrobytu – w my l tez rozwijanych 
w programie SdSM – powinna by  praca. Jej niedobór uznaje si  za podstawowy pro-
blem spo eczny, który nale a oby rozwi za  aktywnymi metodami – g ównie poprzez 

                                                           
23    -  2011–2015, op. cit., s. 7. 
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reform  systemu kszta cenia oraz po o enie silniejszego nacisku na rozwój dziedzin 
gospodarki opartych na wiedzy. Istotnym przes aniem ideowym jest stwierdzenie, e 
partia zdaje sobie spraw  z tego, e ekonomia pa stwa musi si  kierowa  logik  wzro-
stu gospodarczego i zysku, ale nie mo e si  to dokonywa  poprzez wyzysk pracow-
ników lub dewastacj  rodowiska naturalnego (wyra nie zatem nawi zuje si  do idei 
zrównowa onego rozwoju spo ecznego)24. 

Socjaldemokraci chc  pobudzi  rynek pracy, wprowadzaj c wiele nowych zwol-
nie  podatkowych, które – w mniemaniu autorów programu – maj  stanowi  system 
zach t dla przedsi biorców tworz cych nowe miejsca pracy. I tak odpowiednie ulgi 
nale a oby przyzna  firmom, które zatrudniaj  osoby niepe nosprawne oraz studen-
tów. W d u szej perspektywie trzeba z kolei d y  do podniesienia konkurencyjno ci 
macedo skiej gospodarki poprzez mo liwie znacz ce obni ki podatku od wypracowa-
nego zysku przedsi biorstwa – w programie SdSM mowa jest nawet o zmniejszeniu 
jego wysoko ci do 9%, co mia oby uczyni  z Macedonii kraj o stosunkowo niskich 
obci eniach podatkowych25. 

Wst p do rozdzia u programu SdSM po wi conego polityce spo ecznej do z udze-
nia przypomina credo partii neoliberalnych. Autorzy pisz : „Rozwój gospodarczy jest 
najwa niejszym warunkiem zmniejszenia ubóstwa i wzrostu dobrobytu obywateli”26. 
Pa stwo mo e za  interweniowa  w procesy gospodarcze tylko wtedy, gdy mechani-
zmy rz dz ce wolnym rynkiem przestaj  spe nia  swoj  funkcj . Dopuszczenie inter-
wencjonizmu pa stwowego zosta o uzasadnione konieczno ci  zmniejszania dyspro-
porcji spo ecznych oraz sprawiedliwej redystrybucji spo ecznego dobrobytu. Za grupy 
wymagaj ce szczególnego wsparcia ugrupowanie uzna o: dzieci, m odzie , kobiety27, 
osoby niepe nosprawne i osoby starsze. Z kolei sytuacje, w których uprawniona by a-
by ingerencja pa stwa, to: ubóstwo, wyzysk, dyskryminacja, bezrobocie, choroba i sta-
ro 28. Jak wiele partii socjaldemokratycznych, tak e i SdSM podkre la konieczno  
zachowania bezp atnego systemu edukacji oraz opieki zdrowotnej. Bardzo wyra nie 

                                                           
24 :   , s. 12, http://www.sdsm.org.mk/upload/PROGRAMA 
_PDF_Web.pdf, odczyt: 10.07.2013. 
25 Ibidem, s. 21. 
26 Ibidem, s. 95. 
27 To swoj  drog  bardzo ciekawe, bo w innym miejscu programu (ibidem, s. 10) jego autorzy 
wyra nie wskazuj  na to, by nie traktowa  kobiet jako „grupy mniejszo ci”, poniewa  SdSM 
w swoim programie bardzo silnie akcentuje potrzeb  równo ci wobec prawa i równouprawnie-
nia w ró nych dziedzinach ycia spo ecznego. Idea to powinna by  urzeczywistniana przede 
wszystkim w odniesieniu do kobiet i m czyzn. 
28 Ibidem, s. 95. 
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podkre lono te  w programie partii konieczno  wspierania dialogu spo ecznego – po-
jawia si  nawet postulat karania przedsi biorców, którym zostanie udowodnione szyka-
nowanie cz onków zwi zków zawodowych lub którzy b d  uniemo liwia  zak adanie 
takich zwi zków. Zdaniem polityków SdSM sk ad Rady Gospodarczo-Spo ecznej Repub-
liki Macedonii (odpowiednik polskiej komisji trójstronnej) powinien zosta  poszerzony 
o przedstawicieli emerytów, którzy stanowi  wa n  grup  spo eczn  i o których interesy 
pa stwo tak e powinno zadba 29.  

W przypadku partii reprezentuj cych w Macedonii mniejszo  alba sk  trudno wska-
za  ich jednorodn  platform  programow . Dokumenty partyjne w du ej mierze porusza-
j  wy cznie problematyk  dyskryminacji alba skiej mniejszo ci przez macedo sk  wi -
kszo  i obietnic  d enia do zmiany tej sytuacji. DUI jako partia wspó rz dz ca jest 
w przypadku tych postulatów nieco mniej radykalna, natomiast pozostaj ca w opozycji 
DPA wzywa jednoznacznie do weryfikacji podpisanego przez kilkunastoma laty w Och-
rydzie porozumienia i federalizacji pa stwa. Na pierwszym miejscu stawia wi c postulat 
silniejszej decentralizacji, poszanowania odr bno ci kulturowej, zapewnienia wiecko ci 
pa stwa oraz zapewnienia proporcjonalnego wp ywu na dzia alno  pa stwowych urz -
dów30. W kluczowych dla Macedonii priorytetach polityki zagranicznej obie alba skie 
partie opowiadaj  si  – podobnie jak WMRO –DPMNE oraz SdSM – za integracj  euro-
pejsk  oraz przyst pieniem do struktur Paktu Pó nocnoatlantyckiego.  

4. Polityka spo eczna w strukturze administracji rz dowej  
Za realizacj  za o e  polityki spo ecznej odpowiada w Macedonii ministerstwo pracy 
i polityki spo ecznej. W maju 2013 roku na jego czele stan  niespe na trzydziestoletni 
Dime Spasow, który zast pi  na stanowisku Spiro Ristowskiego obejmuj cego wakat 
w ministerstwie edukacji i nauki. Z racji wieku i braku do wiadczenia zawodowego 
nominacja nowego cz onka rz du wzbudzi a w opinii publicznej liczne kontrowersje.  
D. Spasow jest prawnikiem, uko czy  z tytu em licencjata wydzia  prawa skopijskiego 
uniwersytetu. Swoj  zawodow  karier  zwi za  z sektorem publicznym – najpierw 
zajmowa  si  kwestiami prawnymi w Pa stwowym Przedsi biorstwie Zarz dzania 
W asno ci , nast pnie awansowa  na stanowisko sekretarza stanu w ministerstwie spra-
wiedliwo ci. W 2010 zosta  mianowany kierownikiem rz dowej agencji ds. m odzie y 
i sportu31. 

                                                           
29 Ibidem, s. 98. 
30 PDSH – Marrëveshja E Re, http://www.gurra-pdsh.org/images/PDF/Marrveshja%20e%20re. 
pdf, odczyt: 13.11.2012. 
31 Dime Spasov, http://vlada.mk/node/293?language=en-gb, odczyt: 17.06.2013. 
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Macedo skie ministerstwo pracy i polityki spo ecznej prowadzi dzia alno  w za-
kresie: 

pracy, zatrudnienia i bezrobocia; 
ubezpiecze  emerytalnych i rentowych; 
ochrony pracowników w miejscu pracy; 
wyp aty zasi ków dla osób pozostaj cych czasowo bez pracy; 
p ac i poziomu ycia; 
spraw spo ecznych; 
skoordynowanego z celami spo ecznymi rozwoju gospodarczego; 
stosunków prawnych w ma e stwie i rodzinie; 
relacji mi dzy rodzicami i dzie mi (w tym prawami do opieki i adopcji); 
promowania równo ci p ci; 
ochrony dzieci i nieletnich; 
ochrony kobiet i m odzie y; 
ochrony osób niepe nosprawnych; 
ochrony kombatantów; 
ochrony weteranów wojny antyfaszystowskiej i wszystkich innych wojen wyz-
wole czych, prze ladowanych i wi zionych za swoje pogl dy dotycz ce nieza-
le no ci macedo skiego narodu i pa stwowo ci, jak równie  cz onków ich ro-
dzin, którzy pozostaj  bez innego wsparcia materialnego; 
nadzoru nad tworzonym prawem w zakresie polityki spo ecznej32. 

Za najwa niejsze zadania do realizacji w latach 2014–2016 uznano w ministerstwie 
przede wszystkim: 

popraw  sytuacji na rynku pracy i udzia  partnerów spo ecznych w opraco-
wywaniu i realizacji polityk i harmonizacji krajowych przepisów prawa pracy 
wraz z zaleceniami i wytycznymi UE; 
rozwój systemu ubezpiecze  spo ecznych przy wsparciu zabezpieczenia spo e-
cznego, emerytur oraz rent; 
wdra anie programów sprzyjaj cych realizacji idei równych szans dla kobiet 
i m czyzn oraz zapobieganie jakimkolwiek formom dyskryminacji; 
wsparcie i koordynacj  wykorzystania rodków unijnych w ramach programów 
wspólnotowych; 

                                                           
32        , http://www.mtsp.gov. 
mk/?ItemID=2A61C1C2AA0339489DA45F7C1B891953, odczyt: 06.09.2013. 
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   monitorowanie ochrony wolno ci i praw cz owieka, zgodnie z normami okre lo-
nymi w Europejskiej Karcie Spo ecznej Rady Europy;   

   opracowanie skutecznych i efektywnych planów strategicznych w zakresie poli-
tyki spo ecznej z uwzgl dnieniem limitów finansowych okre lonych ka dorazo- 
zowo w ustawie bud etowej; 

   zreformowanie urz dów administracji publicznej i s u by cywilnej, popraw  
sprawno ci organizacyjnej poprzez zastosowanie systemu kontroli wewn trz-
nej33. 

5.  Aktywno  macedo skich rz dów w obszarze polityki spo ecznej w dobie 
kryzysu gospodarczego  

Obecny rz d N. Gruewskiego okre la swoj  polityk  mianem polityki kontynuacji 
z dodaniem nowych elementów maj cych stanowi  odpowied  na kryzys gospodar-
czy (zgodn  zatem z has em „ewolucja, a nie rewolucja”). Za o eniem gabinetu by o 
osi gni cie w latach 2012–2013 wzrostu gospodarczego rz du 4–5%, podczas gdy 
w latach 2014–2015 indeks ten mia  wynie  5–7%. Podkre lano przy tym zastrze e-
nie, e uda si  to osi gn  tylko wtedy, gdy nie wyst pi  nadzwyczajne okoliczno -
ci34. W ramach polityki fiskalnej rz d zamierza  utrzymywa  deficyt na poziomie 2–3% 
PKB, tak aby móc zrealizowa  kluczowe projekty energetyczne, transportowe, edu-
kacyjne i zdrowotne. G ównym sposobem na odzyskanie zaufania zagranicznych in-
westorów mia  si  sta  rozwój specjalnych stref przemys owych. Rz d szacowa , e 
w ci gu czterech lat warto  inwestycji zagranicznych wzro nie z 300 milionów euro 
(2011) do co najmniej 500 milionów euro (2015). Zdecydowanie mniej optymistyczne 
szacunki dotyczy y stopy bezrobocia – N. Gruewski zapowiada , e w 2015 roku b -
dzie ono ni sze ni  25% (jedyn  recept  na osi gni cie tego celu jest jednak dzia anie 
na rzecz wzrostu gospodarczego, który automatycznie ma wygenerowa  nowe miejsca 
pracy)35.  

Prze omowy charakter mia y zapowiedzi macedo skiego rz du w sprawie obni-
enia podatków (m.in. obni enia stawki VAT na us ugi turystyczne z 18% do 5% 

czy zwolnienia z podatku ma ych przedsi biorstw o obrotach nieprzekraczaj cych 
3 miliardów dinarów) oraz zniesienia op at celnych dla przedsi biorstw w wybranych 

                                                           
33          2014–2016 , 
http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/mtsp_strateski_plan.doc, odczyt: 01.11.2013. 
34       , s. 1, http://vlada.mk/sites/default 
/files/programa/2011-2015/2-ekonomski-razvoj.pdf, odczyt: 13.11.2012.  
35 Ibidem, s. 2.  
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(uznanych za strategiczne) sektorach gospodarki36. Problem w tym, e obni enie po-
datku zapowiadano na 2011 rok, wówczas to jednak nie nast pi o. 

Problemom spo ecznym zwi zanym z kryzysem gospodarczym mia a tak e zapo-
biec gigantyczna, nawet jak na ba ka skie warunki, inwestycja rodków publicznych 
w realizacj  projektu „Skopje 2014”. Budowa wielu monumentalnych pomników oraz 
obiektów architektonicznych (m.in. uk tryumfalny Porta Macedonia, filharmonia, Mu-
zeum Architektury, Muzeum Narodowej Walki, ministerstwo spraw zagranicznych) 
jak równie  zaplanowana renowacja najwa niejszych zabytków (m.in. redniowiecz-
nej twierdzy Kale) mia a jednak cele nie tylko ekonomiczno-spo eczne, ale tak e geo-
polityczne. Wieloletni grecko-macedo ski spór o nazw  pa stwa wywo ywa  bowiem 
w Macedo czykach coraz wi ksz  potrzeb  wzmocnienia swojej narodowej to sa-
mo ci, a twórcy projektu „Skopje 2014” doskonale na to zapotrzebowanie odpowie-
dzieli. Pierwotnie planowano, e rz d na t  inwestycj  przeznaczy z bud etu pa stwa 
80 milionów euro, ale wraz z post pem prac koszty te znacz co wzros y (media dono-
sz  o konieczno ci sfinansowania inwestycji wartych ju  ponad pó  miliarda euro)37. 

Niezako czony spór z Grecj , skutkuj cy od o eniem ad acta negocjacji akcesyj-
nych (Macedonia ma status kandydata do UE od 2005 roku), powoduje, e Macedo -
czycy coraz sceptyczniej odnosz  si  do UE. Badania sonda owe wskazuj  na to, e 
wi kszo  obywateli by aby przeciwna akcesji, gdyby musia a si  ona wi za  ze 
zmian  nazwy pa stwa. Relatywna poprawa wyników gospodarczych w pierwszych 
kwarta ach 2013 roku dodatkowo os abia impuls integracyjny. Rz d N. Gruewskiego 
jest wi c aktywny nie tylko w polityce europejskiej, ale tak e próbuje pozyska  in-
westorów zagranicznych z Azji, uznaj c – podobnie jak w wi kszo ci pozosta ych 
pa stw ba ka skich – e to w a nie inwestycje zagraniczne mog  sta  si  motorem 
nap dowym szybkiego wzrostu gospodarczego przek adaj cego si  na zmniejszenie 
liczby osób pozostaj cych bez pracy czy te  zmniejszenie poziomu ubóstwa. 

Jak dot d poczynaniom lidera WMRO–DPMNE sprzyja kapita  chi ski – tamtej-
szy Eksim Bank zdecydowa  si  udzieli  Macedonii nisko oprocentowanego kre-
dytu w wysoko ci 574 milionów dolarów. rodki te maj  zosta  przeznaczone na 
dwie kolejne du e inwestycje infrastrukturalne – autostrady cz ce Skopje i Štip oraz 
Kiczewo i Ochryd38. Kilkaset milionów euro chce z kolei zainwestowa  w Macedonii 
                                                           
36 Ibidem, s. 3. 
37 M. Piotrowski, P. Kawalec, B. Grdanoski, Spór o bardzo trudn  nazw  „Macedonia”, czyli 
mi dzy Grecj , Uni  i Chinami, http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,15199751,Spor_o_bardzo 
_trudna_nazwe_Macedonia_czyli_miedzy.html#ixzz2sMZSlXli, odczyt: 12.11.2013. 
38 G. Kapor, Zemlje Balkana u trci za 10 milijardi iz Kine, http://www.vijesti.me/vijesti/zemlje-
balkana-trci-10-milijardi-kine-clanak-166399, odczyt: 17.12.2013. 
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indyjski magnat, Subrata Roy. Jego celem jest turystyczne zagospodarowanie regionu 
Jeziora Ochrydzkiego. Maj  tam powsta  luksusowe hotele, kasyna oraz marina. Pla-
ny S. Roya obejmuj  tak e stworzenie w macedo skich górach wa nego o rodka nar-
ciarskiego, ale póki co nie poinformowano o szczegó ach tego przedsi wzi cia39. 

Zapisy oficjalnych strategii i dokumentów rz dowych jak dot d „lu no” korespon-
dowa y z bud etowymi realiami. Dobrze pokazuj  to dane dotycz ce beneficjentów 
pomocy spo ecznej w Macedonii przedstawiane przez Maj  Gerovsk  Mitev. Zdaniem 
badaczki z informacji przedstawianych przez macedo ski urz d statystyczny wynika, 
e zmniejsza si  liczba rodzin korzystaj cych z zasi ków wyp acanych przez pa stwo 

(zob. tabela 16). M. Gerovska Mitev odrzuca jednak interpretacj , wedle której spada 
po prostu liczba osób potrzebuj cych i twierdzi, e jest to efekt przyj cia przez rz d 
N. Gruewskiego zdecydowanie bardziej restrykcyjnych regu  przyznawania pomocy 
spo ecznej40.  
 
Tabela 16. Liczba beneficjentów pomocy spo ecznej w Republice Macedonii w latach 

2008–2010 

Rok Gospodarstwa domowe korzystaj ce 
z pomocy pa stwa 

Cz onkowie gospodarstw domowych 
korzystaj cy z pomocy spo ecznej pa stwa 

2008 52 974 208 797 
2009 49 515 193 220 
2010 44 940 176 431 

ród o: M. Gerovska Mitev, op. cit., s. 114. 
 

W przeciwie stwie do wiadcze  socjalnych w czasach kryzysu gospodarczego 
systematycznie wzrasta a w Macedonii liczba osób pobieraj cych zasi ek dla bezro-
botnych. Wprawdzie nie zmieni y si  w sposób znacz cy zasady jego przyznawania 
ani jego wysoko , ale sam fakt posiadania niewielkiego sta ego ród a dochodu 
w kontek cie trudnej sytuacji, która dotkn a tak e szar  stref  zatrudnienia, wydawa  
si  istotnym wsparciem finansowym dla cz ci rodzin. O ile w 2008 roku zasi ki dla 
bezrobotnych pobiera a grupa oko o 7% pozostaj cych bez pracy, o tyle w 2011 roku 
odsetek ten zwi kszy  si  do ponad 9% (zob. tabela 17 na stronie nast pnej). 

W ród dzia a  ochronnych, które rz d Macedonii podj  w czasie kryzysu gospo-
darczego, warto wymieni  te dotycz ce systemu edukacji, poniewa  to w a nie inwes-
tycje edukacyjne by y postrzegane przez N. Gruewskiego i jego gabinet jako gwa-
rancje szybkiego przezwyci enia trudno ci i dostosowania systemu kszta cenia do 
potrzeb rynku pracy. Aby zatem przeci tna obni ka dochodów w gospodarstwach 
                                                           
39 M. Piotrowski, P. Kawalec, B. Grdanoski, op. cit. 
40 M. Gerovska Mitev, op. cit., s. 113. 
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domowych nie znalaz a negatywnego odzwierciedlenia w statystykach dotycz cych 
edukacji, zdecydowano w 2009 roku o zapewnieniu uczniom darmowych podr czni-
ków i refundacji kosztów dojazdu do szkó . By o to znacz ce obci enie dla bud etu 
centralnego, ale mimo wszystko dzia ania te nie spe ni y wszystkich oczekiwa  oby-
wateli. Nadal ponad 1/4 rodzin utrzymuje, e ma problemy finansowe wynikaj ce 
z kosztów posy ania dzieci do szkó 41. 

 
Tabela 17. Pobieraj cy zasi ek dla bezrobotnych w Republice Macedonii w latach 

2008–2011 
Pobieraj cy zasi ek dla bezrobotnych 2008 2009 2010 2011 
Razem 23 565 24 648 24 263 25 486 
Odsetek w ród wszystkich bezrobotnych 6,9% 7,2% 7,5% 9,1% 
ród o: M. Gerovska Mitev, op. cit., s. 114. 

 
W Macedonii wci  nierozwi zany pozostaje natomiast problem powszechnego 

dost pu do s u by zdrowia. Szacuje si , e oko o 150 tysi cy macedo skich obywateli 
nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i w razie wypadku losowego lub choroby mu-
si pokrywa  koszty leczenia ze rodków prywatnych b d  ze specjalnego pa stwowe-
go funduszu utworzonego wy cznie w tym celu. Badania M. Gerovskiej Mitev wy-
ra nie wskazuj  na to, e w ród nieubezpieczonych przewa aj  przedstawiciele mniej-
szo ci alba skiej i romskiej, osoby bezrobotne oraz mieszka cy wsi. 11% spo ród 
ubezpieczonych deklaruje, e nie p aci sk adek regularnie, co nara a ich na ryzyko 
samofinansowania wiadcze  medycznych. Co wi cej, w ród osób ubezpieczonych 
dominuje przekonanie, e macedo ski system opieki zdrowotnej dzia a le lub bardzo 
le, a prawie 90% respondentów uznaje, e bez wr czenia apówki nie zostanie si  

w nim obs u onym prawid owo42. Po raz kolejny okazuje si  wi c, e kluczem do 
rozwi zania najwa niejszych problemów spo ecznych staje si  reintegracja obywateli 
wykluczonych z dost pu do us ug publicznych. 
 

*** 
Specyficzny podzia  systemu partyjnego Macedonii na segment macedo ski i al-

ba ski stanowi odzwierciedlenie podzia u etnicznego, który po podpisaniu w 2001 ro-
ku porozumienia ochrydzkiego wydawa  si  by  „zamro ony”. Brak zdecydowanych 
reform spo ecznych s u cych reintegracji spo eczno ci alba skoj zycznej powodowa  
jednak narastaj c  frustracj  i ujawnienie si  coraz to nowych pól konfliktowanych 
pomi dzy zamieszkuj cymi kraj Macedo czykami i Alba czykami. Pomimo tego, e 
                                                           
41 Ibidem, s. 116. 
42 Ibidem, s. 117. 
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ka dorazowo koalicj  rz dz c  wspó tworzy partia reprezentuj ca ludno  alba sk , 
nie uda o ustanowi  proceduralnego wzorca, na bazie którego wi kszo  kwestii spo-
rnych mo na by oby rozwi za  na drodze negocjacji i porozumie . Co wi cej, brak 
takich integruj cych dzia a  powoduje stopniowe rozwarstwienie spo eczne – korzy ci 
wynikaj ce z wzrostu gospodarczego z pocz tku I dekady XXI wieku odnie li g ów-
nie Macedo czycy, koszty za  kryzysu gospodarczego, którego skutki w Macedonii 
ujawni y si  ju  w 2008 roku, ponosz  w wi kszo ci – jak wskazuj  badania – przed-
stawiciele mniejszo ci alba skiej i romskiej. 

Rz d Macedonii stara si  stymulowa  lokaln  przedsi biorczo , proponuj c obni-
enie podatków, i jednocze nie zach ca zagranicznych inwestorów do ulokowania 

kapita u w jednej ze stref przemys owych utworzonych w ostatnim okresie. W adze 
pa stwa finansuj  tak e inwestycje publiczne, cho  w przypadku gigantycznego pro-
jektu, jakim niew tpliwie jest „Skopje 2014”, pe ni  one nie tylko funkcj  stymulatora 
rynku pracy, ale tak e kreatora macedo skiej to samo ci. Z istotnych dzia a  podej-
mowanych w obszarze polityki spo ecznej warto wymieni  – krytykowane przez wielu 
specjalistów – zaostrzenie dochodowych kryteriów przyznawania zasi ków socjal-
nych, które mia o ograniczy  deficyt bud etowy, a tak e przyznanie nowych dodat-
ków maj cych zrekompensowa  rodzicom koszty kszta cenia dzieci. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Rozdzia  V 
 

REPUBLIKA ALBANII:  
NISKIE PODATKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





1. Zarys sytuacji politycznej 
Lata kryzysu ekonomicznego by y w Albanii tak e latami kryzysu stricte polityczne-
go. W 2005 roku – po zwyci stwie w wyborach parlamentarnych Partii Demokra-
tycznej (Partia Demokratike e Shqipërisë – PD) i jej koalicjantów – premierem mia-
nowany zosta  lider tego ugrupowania, Sali Berisha. W latach 1992–1997 pe ni  on 
funkcj  prezydenta Albanii. Oskar ano go wówczas o restytucj  praktyk autorytar-
nych i zawrócenie pa stwa z drogi demokratycznych przemian. W 1997 roku po kra-
chu alba skich piramid finansowych i po wybuchu wewn trznych zamieszek, które 
uda o si  st umi  dopiero dzi ki interwencji si  mi dzynarodowych, S. Berisha z o y  
dymisj , lecz nie wycofa  si  ca kowicie z ycia publicznego, pozostaj c przewodni-
cz cym PD. Osiem lat pó niej, po dwóch kadencjach rz dów Partii Socjalistycznej 
(Partia Socialiste e Shqipërisë – PS), poprowadzi  swoje ugrupowanie do ponownego 
zwyci stwa (zob. tabela 18). 
 
Tabela 18. Wyniki wyborów do parlamentu Albanii w 2005 roku 

Wyniki wyborów 
 
 
Nazwa komitetu 

Odsetek 
g osów  
w JOW 

Liczba 
mandatów 

w JOW 

Odsetek 
g osów  
na list  
krajow  

Liczba 
mandatów 

z listy 
krajowej 

czna 
liczba 

mandatów 

Demokratyczna Partia Albanii 44,1% 56 7,7% 0 56 
Socjalistyczna Partia Albanii 39,4% 42 8,9% 0 42 
Ruch Socjalistów na rzecz Integracji 8,2% 1 8,4% 4 5 
Partia Republika ska 0 20,0% 11 11 
Socjaldemokratyczna Partia Albanii 0 12,7% 7 7 
Nowa Partia Demokratyczna 0 7,4% 4 4 
Partia rodowiskowo-Agrarna 0 6,6% 4 4 
Partia Sojuszu Demokratycznego 0 4,8% 3 3 
Partia Socjalnej Demokracji Albanii 0 4,2% 2 2 
Partia Unii na rzecz Praw Cz owieka 0 4,1% 2 2 
Partia Chrze cija sko-Demokratyczna 0 3,3% 2 2 
Zwi zek Liberalno-Demokratyczny 0 1,1% 1 1 
Kandydaci niezale ni 1 - - 1 
Pozostali 

8,3% 

0 10,8% 0 0 
ród o: D. Nohlen, P. Stöver (ed.), Elections in Europe: A data handbook, Nomos Verlag, Ba-

den-Baden 2010, s. 133–141. 
 

Pierwsza kadencja parlamentu, którego wi kszo  popiera a rz dy S. Berishy, up-
yn a wzgl dnie spokojnie. Polityk da  si  pozna  jako zeuropeizowany konserwa-

tysta, który pragnie ze swojej partii uczyni  klasyczne europejskie ugrupowanie cha-
deckie. Zmiana wizerunku oraz metod sprawowania w adzy spowodowa y, e PD zys-
ka a nawet status obserwatora przy Europejskiej Partii Ludowej (tej samej frakcji, 
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w której w PE zasiadaj  polscy parlamentarzy ci wybrani z listy PO oraz PSL). W po-
lityce zagranicznej nacisk na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ust pi  miejsca aktyw-
nym dzia aniom na rzecz rozpocz cia negocjacji o cz onkostwie z UE. Potwierdze-
niem wa nej pozycji Albanii w regionie oraz rehabilitacji S. Berishy jako wiarygod-
nego polityka by o przyj cie tego pa stwa do struktur Paktu Pó nocnoatlantyckiego 
w 2009 roku. Sam premier za najwa niejsze dzia ania podj te przez jego rz d w la-
tach 2005–2009 uznawa : uchwalenie prawa zakazuj cego pe nienia funkcji publicz-
nych przez osoby pozostaj ce wskutek tego w konflikcie interesów, przyj cie proce-
dur standaryzuj cych ocen  efektywno ci wydatkowania rodków publicznych oraz lik-
widacj  przerostu zatrudnienia w urz dach administracji publicznej. 

Wa n  zmian  ustrojow  by o uchwalenie w 2008 roku niekorzystnej dla partii 
ma ych ordynacji wyborczej ustanawiaj cej w miejsce mieszanego systemu wyborczego 
system proporcjonalny z zastosowaniem formu y d’Hondta. Spowodowa o to wzrost 
stopnia konsolidacji alba skiego systemu partyjnego i wyeliminowanie z niego nie-
wielkich ugrupowa  politycznych. wiadomo  skutków uchwalenia nowego prawa 
wyborczego, silnie dyskryminuj cego podmioty ma e, wp yn a na to, e partie przys-
t pi y do wyborów parlamentarnych w 2009 roku w blokach wyborczych. PD by a 
najwa niejszym podmiotem koalicji „Przymierze na rzecz Zmian”, natomiast ugrupo-
wania skupione wokó  PS stworzy y sojusz „Zjednoczenie na rzecz Zmian”. Mandaty 
parlamentarne – ku niezadowoleniu obu najwi kszych rywalizuj cych ze sob  ugru-
powa  – zdo ali uzyska  tak e przedstawiciele Socjalistycznego Ruchu na rzecz In-
tegracji (Lëvizja Socialiste për Integrim – LSI), który to Ruch sta  si  po wyborach 
j zyczkiem u wagi (zob. tabela 19 na stronie nast pnej) i o którego poparcie zabiegali 
zarówno konserwaty ci S. Berishy, jak i socjali ci pod wodz  charyzmatycznego 
burmistrza Tirany, Ediego Ramy. 

Ostatecznie I. Meta zdecydowa  si  na wspó prac  z S. Berish , otrzymuj c w rz -
dzie tek  ministra spraw zagranicznych. Jak wi c atwo zauwa y , od roku 2009 rz -
dzi a pa stwem koalicja niezbie na programowo – z o ona z ugrupowa  konserwa-
tywnego oraz socjaldemokratycznego. Niewielka ró nica liczby g osów oddanych na 
najwi ksze dwa bloki polityczne spowodowa a, e socjali ci za dali ponownego ich 
przeliczenia. Gdy dotychczas rz dz cy nie wyrazili na to zgody, utrzymuj c, e ani 
komisja wyborcza, ani obserwatorzy nie mieli zastrze e  co do sposobów przeprowa-
wadzenia wyborów parlamentarnych, opozycja pod wodz  E. Ramy og osi a bojkot prac 
parlamentu oraz uzna a, e wybory zosta y sfa szowane. Kraj ogarn a fala protestów, 
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a g ównym postulatem demonstrantów sta o si  przeprowadzenie przedterminowej i ucz-
ciwej elekcji parlamentarnej1. 
 
Tabela 19. Wyniki wyborów do parlamentu Albanii w 2009 roku 

Nazwa 
komitetu 

wyborczego 
Partie tworz ce komitet wyborczy Odsetek 

g osów 
Liczba 

mandatów 

czna 
liczba 

mandatów 
Partia Demokratyczna 40,18% 68 
Partia Republika ska 2,11% 1 
Partia na rzecz Sprawiedliwo ci i Integracji 0,95% 1 
Partia Agrarno- rodowiskowa 0,88% 
Ruch na rzecz Legalizmu 0,71% 
Liga Chrze cija sko-Demokratyczna 0,40% 
Front Narodowy 0,34% 
Zwi zek Liberalno-Demokratyczny 0,33% 
Partia Sojuszu Demokratycznego 0,31% 
Partia Frontu Narodowo-Demokratycznego 0,27% 
Partia Nowej Alba skiej Europejskiej 
Demokracji 0,14% 

Przymierze  
na rzecz 
Zmian 

Pozosta e 0,30% 

0 

70 

Partia Socjalistyczna 40,85% 65 
Partia Unii na rzecz Praw Cz owieka 1,19% 1 
Socjaldemokratyczna Partia Albanii 1,76% 
Grupa 99 0,86% 

Zjednoczenie  
na rzecz 
Zmian 

Partia Socjalnej Demokracji Albanii 0,68% 
0 

66 

Ruch Socjalistów na rzecz Integracji 4,85% 4 
Prawdziwa Partia Socjalistyczna’91 0,43% 
Ruch na rzecz Praw Cz owieka i Wolno ci 0,19% 
Partia Zielonych 0,03% 
Nowa Partia Tolerancji 0,03% 

Sojusz 
Socjalistów  
na rzecz 
Integracji 

Partia na rzecz Ochrony Praw Imigrantów 0,02% 

0 4 

Partia Chrze cija sko-Demokratyczna 0,88% 
Ruch na rzecz Narodowego Rozwoju 0,71% 

Biegun 
Wolno ci 

Pozosta e 0,24% 
0 0 

Pozosta e  0,37% 0 0 
ród o: Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë 2009. Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve në rang 

vendi, http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-kuvend/2009/rez_vend.pdf, odczyt: 11.11. 
2013. 
 

W kwietniu 2010 roku grupa dwustu sympatyków opozycji rozpocz a przed sie-
dzib  alba skiego rz du protest g odowy. Sze dziesi ciu spo ród protestuj cych hos-
pitalizowano, a w negocjacje pomi dzy zwa nionymi stronami zaanga owali si  me-
diatorzy mi dzynarodowi. Ich aktywno  na niewiele si  zda a. Wprawdzie socjali ci 

                                                           
1 Zob. M. Herman-Milenkovska, Gor co w Albanii, „Przegl d”, nr 12 (2011), http://www.prze 
glad-tygodnik.pl/pl/artykul/goraco-albanii, odczyt: 08.08.2013. 
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zgodzili si  na przerwanie bojkotu prac parlamentu, ale demonstracje ulicznie nie us-
ta y. Dodatkowym ciosem dla rz du koalicyjnego PD–LSI by o ujawnienie nagra , na 
których I. Meta rozmawia  z by ym ministrem gospodarki o przetargu, w którym mia-
o doj  do nieprawid owo ci. Lider LSI poda  si  wówczas do dymisji, ale dla opozy-

cji by  to tylko kolejny dowód na korupcj  rz dz cych2.  
Kulminacj  protestów by y zdarzenia z 21 stycznia 2011 roku – w trakcie protes-

tów Gwardia Republika ska otworzy a ogie , wskutek czego zgin o trzech demon-
strantów opozycji. To tylko wzmog o polityczne napi cie w Albanii. W antyrz dowym 
prote cie przeciwko u yciu przemocy wzi o udzia  ponad 100 tysi cy osób. S. Beri- 
sha nie tylko win  za zaj cia obarczy  opozycj , ale tak e próbowa  spowalnia  ledz-
two prowadzone w tej sprawie3. Kolejnym punktem zapalnym w stosunkach na linii 
rz d–opozycja sta y si  wybory lokalne z czerwca 2011 roku, a zw aszcza presti owa 
rywalizacja o stanowisko burmistrza stolicy. Lider PS ubiega  si  o nie ponownie, ale 
minimaln  liczb  g osów przegra  z – wyrastaj cym na nowego lidera PD – Lulzimem 
Bash . Socjali ci po raz kolejny oskar yli wtedy konserwatystów o sfa szowanie wy-
ników wyborów. 
   
Tabela 20. Wyniki wyborów do parlamentu Albanii w 2013 roku  

Nazwa 
komitetu 

wyborczego 
Partie tworz ce komitet  Odsetek 

g osów  
Liczba 

mandatów  

czna 
liczba 

mandatów  
Partia Socjalistyczna  41,36%  65  
Ruch Socjalistów na rzecz Integracji  10,46%  16  
Partia Unii na rzecz Praw Cz owieka  0,85%  1  
Partia Chrze cija skich Demokratów  0,46%  1  
Socjaldemokratyczna Partia Albanii  0,59%  
Partia Socjalnej Demokracji Albanii 

Sojusz na rzecz 
Europejskiej 
Albanii  

0,69% 
Sojusz Ludowy 0,52% 
Pozosta e 2,70% 

0 

83  

Partia Demokratyczna  30,63%  50  
Partia Republika ska  3,02%  3  
Partia na rzecz Sprawiedliwo ci, 
Integracji i Jedno ci  2,61%  4  

Sojusz na rzecz 
Zatrudnienia, 
Rozwoju  
i Integracji  

Pozosta e  3,20%  0  

57  

Pozosta e   2,91%  0  0  
ród o: Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë 2013. Rezultati përfundimtar i zgjedhjeve në rang 

vendi, http://www.cec.org.al/images/stories/zgjedhje-per-kuvend/2013/zgjedhje_2013_web/lid 
hja_2.pdf, odczyt: 11.11.2013. 
                                                           
2 M. Szpala, Narasta kryzys polityczny w Albanii, „Analizy OSW”, z 26.01.2011, http://www. 
osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-01-26/narasta-kryzys-polityczny-w-albanii, odczyt: 08. 
08.2013. 
3 M. Herman-Milenkovska, op. cit. 
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Wybory przeprowadzone w 2013 roku nieco uspokoi y sytuacj  wewn trzn . Ry-
walizacja przebiega a pomi dzy dwoma najwi kszymi blokami politycznymi, cho  
nieco zaskakuj ca w tym kontek cie mo e by  decyzja o zawi zaniu sojuszu pomi -
dzy LSI I. Mety (jeszcze do niedawna wspó pracownika S. Berishy) a PS E. Ramy. 
Elekcja mia a by  sprawdzianem tego, czy w Albanii mo liwe jest przeprowadzenie 
w pe ni wolnych i demokratycznych wyborów, zw aszcza w kontek cie aspiracji euro-
pejskich oraz cz onkostwa tego pa stwa w NATO. Zm czenie sporem politycznym 
oraz liczne afery korupcyjne spowodowa y, e Alba czycy postanowili w adz  tym 
razem powierzy  socjalistom (zob. tabela 20 na stronie poprzedniej). PD uzna a wy-
niki wyborów za wi ce, a S. Berisha ust pi  nie tylko ze stanowiska premiera, ale 
tak e – przewodnicz cego partii, przekazuj c kierownictwo L. Bashy.  

2. Zarys sytuacji spo eczno-ekonomicznej  
W „Informatorze Ekonomicznym” sygnowanym przez polskie ministerstwo spraw za-
granicznych o sytuacji gospodarczej w Albanii pisze si  nast puj co: „Ze wzgl du na 
funkcjonowanie systemu gospodarczo-finansowego Albanii na peryferiach gospodarki 
wiatowej, kryzys globalny nie wywar  istotnego wp ywu na gospodark  pa stwa”4. 

Trzeba podkre li , e o ile rzeczywi cie w skali globalnej gospodarka alba ska nie 
wydaje si  szczególnie podatna na wstrz sy, to zale no ci zwi zane z wymian  han-
dlow  z pa stwami UE oraz masow  emigracj  Alba czyków do pa stw UE w po-
szukiwaniu pracy przyczyni y si  jednak do nieznacznego pogorszenia si  podstawo-
wych wska ników makroekonomicznych (poza inflacj  – zob. tabela 21). 
 
Tabela 21. Podstawowe wska niki makroekonomiczne Albanii w latach 2008–2012  

Rok 
Wska nik  2008  2009  2010  2011  2012  

Inflacja (w %)  3,4  2,3  3,6  3,5  2,0  
Realny wzrost PKB (w %)  7,5  3,3  3,8  3,0  1,6  
Liczba bezrobotnych (w tys.)  974,1  899,3  916,9  928,0  922,5  
Stopa bezrobocia (w %)  12,7  13,7  13,5  13,3  13,1  
D ug publiczny (w % PKB)  54,7  59,4  58,5  59,4  60,92  
Inwestycje zagraniczne (w % PKB)  7,5  8,2  8,9  8,1  7,6  
ród o: Bank of Albania. Annual Report 2013, s. 31, http://www.bankofalbania.org/preview.doc. 

php?crd=6609&ln=2&uni=20130621125203137181192372007200, odczyt: 08.08.2013.  
 

Analiza danych makroekonomicznych wyra nie wskazuje na to, e – podobnie 
jak inne pa stwa ba ka skie – Albani  dotkn y dwie fale kryzysu. Skutki pierwszej 
                                                           
4 Informator ekonomiczny MSZ. Albania, http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/eu 
ropa/albania/, odczyt: 11.11.2013. 
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zaobserwowa  mo na by o w 2009 roku. Wzrost PKB obni y  si  wówczas z 7,5 do 
3,3%, poziom bezrobocia zwi kszy  si  z 12,7 do 13,7%, rz d powi kszy  tak e zna-
cz co d ug publiczny, który zbli y  si  do granicy 60% PKB. Nie da o si  jedynie od-
czu  spadku liczby inwestycji zagranicznych. Rok 2010 by  w przypadku Albanii ro-
kiem niwelowania skutków kryzysu. Uda o si  zwi kszy  PKB, zmniejszy  bezrobo-
cie oraz nieco obni y  d ug publiczny. Dzia ania rz du przynosi y tak e skutek w ro-
ku 2011. Niestety, ju  rok pó niej nast pi a kolejna faza kryzysu, która uderzy a w al.-
ba sk  gospodark , co najwyra niej wida  w spadku realnego poziomu wzrostu PKB 
do – nienotowanego od bardzo dawna – poziomu 1,6%. Ponownie wzros a tak e war-
to  d ugu publicznego i – co dla rz du by o szczególnie niepomy lne – spada  udzia  
inwestycji zagranicznych w PKB. Ten ostatni czynnik ujawni  si  g ównie przez wz-
gl d na pogarszaj c  si  sytuacj  gospodarcz  g ównego partnera handlowego Alba-
nii, czyli W och (zob. tabela 22). 
 
Tabela 22. G ówne kierunki eksportu i importu w Albanii w 2010 roku 

Eksport Import 
W ochy – 50,8% W ochy – 28% 
Kosowo – 6,2% Grecja – 13% 
Turcja – 5,9% Chiny – 6,3% 
Chiny – 5,5% Turcja – 5,6% 
Grecja – 5,4% Niemcy – 5,6% 
ród o: The World Factbook 2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 

/fields/2050.html#al, odczyt: 16.10.2013. 

3.  Polityka spo eczna w programach najwi kszych partii politycznych 
Przez osiem kolejnych lat alba scy socjali ci pozostawali w opozycji wobec poczyna  
premiera S. Berishy. W tym czasie powsta  bardzo obszerny program polityczny, 
w którym ugrupowanie E. Ramy kre li wizj  rozwoju Albanii pod socjaldemokra-
tycznymi rz dami. 

Wiele miejsca w tym dokumencie po wi ca si  konieczno ci rozwoju spo ecze -
stwa, uznaj c, e tylko silne wi zi cz ce obywateli Albanii oraz zaufanie do instytu-
cji pa stwa wraz z wolnorynkowymi mechanizmami b d  w stanie zapewni  trwa y 
i solidny wzrost gospodarczy. Poprawie jako ci us ug w zakresie s u by zdrowia ma 
s u y  ustanowienie specjalnego funduszu, a dost pno  leków ma si  zwi kszy  po 
wprowadzeniu preferencyjnej stawki podatku VAT (10%). Partia proponuje jedno-
cze nie rozwój prywatnych placówek, które mog yby konkurowa  z pa stwowymi na 
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zasadach wolnorynkowych, przy czym nie mog oby si  to odbywa  ze szkod  dla 
dost pno ci us ug medycznych dla ka dego alba skiego obywatela5.  

Szczegó owo opisano w programie tak e postulowan  reform  systemu emerytal-
nego, cho  – w przeciwie stwie do innych pa stw regionu – nie ma w dokumencie 
mowy o podwójnym filarze ubezpiecze  emerytalnych. Pa stwo wed ug autorów pro-
gramu PS powinno natomiast – niezale nie od wk adu do systemu – zapewni  ka de-
mu obywatelowi, który przekroczy  75 rok ycia emerytur  pa stwow , która – w mi-
nimalnej wysoko ci – musi zapewni  minimum egzystencji.  

Wyra nie podkre la si  w programie PS konieczno  przemodelowania alba skiej 
gospodarki w kierunku innowacyjnego wykorzystania jej naturalnych zasobów. Temu 
s u y  ma realizacja programu cyfryzacji Albanii. Innowacyjno  ma si  sta  moto-
rem nap dowym gospodarki i to w a nie innowacyjno ci ma zosta  podporz dkowana 
reforma systemu edukacji. W opinii ekspertów PS traktowanie alba skiej gospodarki 
jako rynku taniej si y roboczej nie mo e stymulowa  wzrostu gospodarczego. Polityka 
fiskalna rz du b dzie natomiast zogniskowana na ograniczenie wysoko ci d ugu pub-
licznego6.  

Wa na z punktu widzenia kapita u spo ecznego oraz kapita u ludzkiego staje si  
tak e dba o  o równouprawnienie wszystkich obywateli Albanii, niezale nie od po-
chodzenia, p ci czy orientacji seksualnej. Has a „równo ciowe” – bardzo charaktery-
styczne dla wspó czesnego dyskursu socjaldemokratycznego – pojawiaj  si  zreszt  
w dokumencie programowym PS bardzo cz sto. Zyskuj  one sankcj  moralnej wy-
magalno ci, je li chodzi o konieczno  zapewnienia rodków do ycia obywatelom 
znajduj cym si  w trudnej sytuacji spo eczno-materialnej (przynale no  do mniej-
szo ci zwi ksza prawdopodobie stwo takiego rozwoju wypadków), a tak e je li cho-
dzi o poparcie spo eczne w tym aspekcie, który dotyczy aktywizacji zawodowej7. 
Polityka zatrudnienia w programie PS jest bodaj najsilniej „zaktywizowana” spo ród 
pozosta ych propozycji programowych partii w regionie Ba kanów Zachodnich.  

Rz dz ca przez ostatnie osiem lat PD w swoim programie wyborczym podkre la 
natomiast g ównie zas ugi dla podniesienia standardu ycia osób, które znalaz y si  
w trudnej sytuacji (bezrobocia, niepe nosprawno ci, choroby itp.). Przy tym wyra nie 
akcentuje si  w dokumentach programowych obowi zek wspierania grup s abszych 
poprzez szeroki wachlarz rodków finansowych przekazywanych jako jednorazowe  
                                                           
5 Ripërtëritje e shoqërisë Shqiptarët meritojnë shumë më mirë, s. 59, http://www.ps.al/files/pro  
grami/Riperteritja-e-shoqerise.pdf, odczyt: 18.10.2013. 
6 Rimëkëmbje e ekonomisë. Shqipëria mund jetë shumë më mire, s. 6 i nast., http://www.ps. 
al/files/programi/Rimekembje-e-ekonomise.pdf, odczyt: 18.10.2013. 
7 Ripërtëritje e shoqërisë…, op. cit., s. 57. 
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dotacje lub sta y dochód. Podstaw  ideow  tego typu postawy jest stwierdzenie, i  
naród alba ski to jedna wielka rodzina, a jednym ze zobowi za  ka dej rodziny jest 
pomoc s abszym jej cz onkom. Za wymagaj ce szczególnej troski autorzy programu 
PD uznali nast puj ce grupy: rodziny, emerytów i rencistów, osoby niepe nosprawne 
oraz sieroty. 

Zdaniem w adz PD to dzi ki polityce tej partii uda o si  unikn  w dobie kryzysu 
wzrostu poziomu ubóstwa, który wynosi obecnie 12,4% (wobec 18,5% w 2005 roku). 
O ponad 20 tysi cy zmniejszy a si  tak e liczba rodzin potrzebuj cych systematycz-
nego wsparcia. Wskazuje si  na ogromny wzrost redniej warto ci emerytury – na wsi 
mia  on wynosi  3430 ALL miesi cznie w 2005 roku i 8732 ALL miesi cznie obec-
nie. W mie cie wska nik ten jest jeszcze wy szy i w 2012 roku wyniós  prawie 14 000 
ALL. Ugrupowanie S. Berishy dumne jest równie  z tego, e w ci gu 8 lat rz dów 
z 90 do 147 tysi cy wzros a liczba osób niepe nosprawnych, które otrzymywa y ws-
parcie ze strony pa stwa. Autorzy programu PD zapowiadaj , e polityka spo eczna 
polegaj ca na wspieraniu finansowym grup wykluczonych b dzie nadal wyznaczni-
kiem dzia ania tego ugrupowania po ewentualnym przej ciu w adzy8. 

Co ciekawe, PD jest jedn  z niewielu partii politycznych w regionie, która wa n  
cz  programu po wi ci a problematyce dyskryminacji kobiet w yciu spo ecznym. 
Obiecano dalsze wsparcie dla polityki równych szans w zatrudnianiu kobiet w admi-
nistracji publicznej (ju  teraz 47,8% funkcji kierowniczych zajmuj  w sektorze publi-
cznym w a nie kobiety) oraz realizacj  programów edukacyjnych i zdrowotnych, któ-
re maj  sprzyja  zatrudnianiu kobiet w sektorze prywatnym9. W polityce ochrony 
zdrowia zaakcentowano przede wszystkim konieczno  dba o ci o system refundacji 
leków oraz o zwi kszenie wynagrodze  dla personelu s u by zdrowia10. 

4.  Polityka spo eczna w strukturze administracji rz dowej 
Ministrem opieki spo ecznej oraz m odzie y w rz dzie E. Ramy zosta  mianowany 
stosunkowo m ody (rocznik 1979) polityk, Erion Veliaj. Kszta ci  si  on na uczelniach 
zagranicznych – tytu  licencjata w dziedzinie nauk politycznych uzyska  na Uniwer-
sytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych, natomiast prac  magistersk  w zakresie 
problematyki integracji europejskiej obroni  na Uniwersytecie Sussex w Wielkiej Bry-
tanii. Pomimo m odego wieku ma on du e do wiadczenie w dzia alno ci w organizac-
jach pozarz dowych. Sam po powrocie do Albanii w wieku 24 lat za o y  stowarzyszenie 

                                                           
8 Kujdesi social, http://perpara.al/ceshtjet/kujdesi-social, odczyt: 11.11.2013. 
9 Gratë, http://perpara.al/ceshtjet/grate, odczyt: 11.11.2013. 
10 Shëndetësia, http://perpara.al/ceshtjet/shendetesia, odczyt: 11.11.2013. 
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„Do ” („Mjaft”), które mia o skupia  m odzie  niezadowolon  z post pów na drodze 
demokratyzacji pa stwa i g osi  has a antyestablishmentowe. E. Veliaj za swoj  dzia-
alno  by  kilkukrotnie nagradzany. Do PS przyst pi  zaledwie dwa lata temu, obej-

muj c funkcj  sekretarza ds. m odzie y oraz migracji. W wyborach parlamentarnych 
otrzyma  mandat z okr gu Gjirokastry11. 

Plany ministra E. Veliaja wygl daj  na bardzo ambitne. Za g ówne priorytety rz -
du w zakresie polityki spo ecznej uznano: a) wzrost liczby miejsc pracy; b) opiek  i in-
tegracj  spo eczn ; c) aktywizacj  m odzie y; d) reform  systemu zabezpieczenia spo-
ecznego; e) dzia ania zapewniaj ce równouprawnienie kobiet i m czyzn12. 

Ministerstwo diagnozuje, e stabilny wzrost gospodarczy w latach 2000–2008 nie 
by  zwi zany ze wzrostem poziomu zatrudnienia, zmniejszeniem udzia u szarej strefy 
w gospodarce ani rozwojem kapita u ludzkiego. Nowy rz d zamierza natomiast grun-
townie zmieni  struktur  gospodarki: z gospodarki opartej na konsumpcji towarów 
importowanych na gospodark  opart  na pracy i wzro cie produktywno ci. Zobowi -
zano si  do stworzenia w nadchodz cych latach 300 tysi cy nowych miejsc pra-
cy, w tym: 40 tysi cy w przemy le wytwórczym, 15 tysi cy – w sektorze morskim, 
155 tysi cy – w sektorze rolno-spo ywczym, 11 tysi cy – w bran y turystycznej i 4 ty-
si cy – w dziedzinie technologii informacyjnej. 

Ministerstwo zapowiada tak e gruntown  reorientacj  kszta cenia zawodowego, 
tak by lepiej by o ono dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku, oraz powrót pa -
stwa do finansowania szkole . Kursy doszkalaj ce maj  by  organizowane przede 
wszystkim na obszarach wiejskich, a pierwsze stwo w dost pie do nich zyskaj  osoby 
m ode (poni ej 25 lat) oraz kobiety. We wspó pracy z sektorem prywatnym (w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego) pa stwo zamierza tworzy  wy sze szko y zawo-
dowe. Powsta  ma Krajowa Agencja Zatrudnienia, której zadaniem b dzie zmoderni-
zowanie urz dów pracy oraz systemu ubezpiecze  i szkole  zawodowych13. 

Program reintegracji spo ecznej opiera  ma si  na idei równo ci wszystkich oby-
wateli niezale nie od dochodów, wieku, p ci, pochodzenia etnicznego, wykszta cenia, 
orientacji seksualnej, przekona  kulturowych, politycznych i religijnych. Szczególn  
trosk  pa stwo otoczy osoby ubogie, tak by obni y  wska niki ubóstwa, które dla te-
renów górzystych wynosz  ponad 50%. Utworzony powinien zosta  Krajowy Fundusz 
                                                           
11 Erion Veliaj. Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, http://www.kryeministria.al/al/qeve 
ria/ministrat/veliaj-erion, odczyt: 11.11.2013. 
12 Por. Program: Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, http://www.sociale.gov.al/al/pro 
gram, odczyt: 20.10.2013. 
13 Program:  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Punësimi, http://www.sociale.gov.al/ 
al/program/punesimi, odczyt: 20.10.2013. 
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Spo eczny, z którego finansowane b d  zasi ki i zapomogi dla osób znajduj cych si  
w szczególnie trudnej sytuacji, przy czym ju  zapowiedziano, e pomoc pa stwa musi 
by  wy sza ani eli okre lony na dany rok kalendarzowy poziom minimum egzysten-
cji. Za wa ne dla rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego uznane zosta o wsparcie udzie-
lane organizacjom pozarz dowym i wyznaniowym, w szczególno ci tym zajmuj cym 
si  pomoc  dla najubo szych14. 

W zakresie aktywizacji m odzie y ministerstwo planuje uruchomienie m odzie o-
wych inkubatorów przedsi biorczo ci wspomagaj cych m odych ludzi w procesie zak-
adania w asnej firmy. W ramach tego samego programu powsta  maj  centra m o-

dzie owe, w których osoby zainteresowane b d  mia y mo liwo  rozwija  swoje 
talenty sportowe i artystyczne. Ministerstwo zamierza tak e zaanga owa  si  w stwo-
rzenie systemu mikrokredytów oraz zach t podatkowych dla szczególnie przedsi bior-
czych przedstawicieli najm odszego pokolenia15. 

Dzia ania na rzecz równouprawnienia kobiet i m czyzn maj  dotyczy  przede 
wszystkim rynku pracy – rz d zamierza kontynuowa  wzrostowy trend w poziomie 
zatrudnienia kobiet, cho by poprzez wspomniany ju  system szkole . Za równie istotn  
uznano walk  z przemoc  wobec kobiet – zw aszcza przemoc  domow  (zapowiedziano 
stworzenie systemu monitoringu takich przypadków oraz uwra liwienie s dów na tego 
typu przest pstwa). Obiecano równie , e zasi ek macierzy ski wyp acany b dzie ka dej 
matce, niezale nie od tego, czy wcze niej by a ona ubezpieczona, czy te  nie16. 

Spo ród planów ministerstwa opieki spo ecznej i m odzie y najbardziej mgli cie 
rysuje si  zapowied  przeprowadzenia reformy systemu emerytalnego. Zapowiedziano 
wy cznie konsultacje w tej sprawie, ale z programu ministerstwa nie wynika, jakie 
warianty rozwi za  brane s  pod uwag 17. 

5.  Aktywno  alba skich rz dów w obszarze polityki spo ecznej w dobie 
kryzysu gospodarczego 

 

Gabinet S. Berishy okre la  si  w swoim programie „rz dem integracji europejskiej”, 
co wyra nie wskazywa o na jego priorytety ekonomiczne. Jednak w planach dzia ania 
                                                           
14 Program:  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Kujdesi dhe përfshirja sociale, http:// 
www. sociale.gov.al/al/program/kujdesi-dhe-perfshirja-sociale, odczyt: 20.10.2013. 
15 Program:  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Rinia, http://www.sociale.gov.al/al/pro 
gram/rinia, odczyt: 20.10.2013. 
16 Program:  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Barazia gjinore, http://www.sociale. 
gov.al/al/program/barazia-gjinore, odczyt: 20.10.2013. 
17 Program:  Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Sigurimet shoqërore, http://www.socia 
le.gov.al/al/program/sigurimet-shoqerore, odczyt: 20.10.2013. 
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– z uwagi na wci  napi t  sytuacj  wewn trzn  – sporo miejsca po wi cono kwes-
tiom politycznym. Wskazano na konieczno  dbania o procedury wyborcze, zagwa-
rantowania przestrzegania prawa i konieczno  jego skuteczniejszego egzekwowania, 
obiecano dba  o wolno  s owa oraz wolno  przekona  religijnych. Gabinet S. Be-
rishy u progu swojej drugiej kadencji (2009 roku) zamierza  spowodowa  redukcj  
zatrudnienia w administracji pa stwowej o ok. 20%. Istotnym punktem programu by o 
zapewnienie powszechnego dost pu do szerokopasmowego Internetu18. 

W kwestiach ekonomicznych gabinet S. Berishy postawi  na kontynuacj  dotych-
czasowej polityki. Obiecywa  troszczy  si  o przedsi biorców, zach ca  do nowych 
inwestycji, zmniejsza  koszty zwi zane z biurokracj . Zapewnia , e b dzie d y  do 
maksymalnej przejrzysto ci fiskalnej, otwarcia rynków i wzmacniania uczciwej kon-
kurencji, mia  ponadto zach ca  do podpisywania umów w ramach partnerstwa pub-
liczno-prywatnego oraz w dalszym ci gu prywatyzowa  kluczowe sektory gospodarki. 
Polityka podatkowa rz du na lata 2009–2013 zawiera a si  w ha le: „im mniejsze 
podatki, tym szybszy rozwój”. S. Berisha uwa a  si  zreszt  za „ojca” podatku linio-
wego, dlatego móg  obiecywa  dalsze dzia ania na rzecz „sp aszczania” struktury po-
datków. Do innych – wykorzystywanych na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego 
– instrumentów podatkowych nale a y zwolnienia z podatków, z których mogli ko-
rzysta  przedsi biorcy inwestuj cy na terenach niezagospodarowanych (na trzy lata), 
oraz w czenie parków przemys owych i portów do specjalnych stref ekonomicznych. 
Wyzwaniem w zakresie polityki podatkowej pozostawa a tak e edukacja ludno ci, do 
tej pory nieprzyzwyczajonej do obowi zku uiszczania danin na rzecz pa stwa19. 

Mimo podj cia przez rz d wspomnianych dzia a  i stworzenia pozytywnego kli-
matu inwestycyjnego rynek pracy w Albanii wci  wymaga g bokiej reformy. Wpra-
wdzie w porównaniu z innymi pa stwami regionu stopa bezrobocia utrzymuje si  tam 
na relatywnie niskim poziomie, problemem jest jednak struktura tego rynku i zakres 
dostosowania jego potrzeb do systemu edukacyjnego. Du  popularno ci  w ród poszu-
kuj cych zatrudnienia cieszy si  bowiem w Albanii sektor publiczny – znalezienie zat-
rudnienia w tym w a nie sektorze uznawane jest za gwarancj  sta ego i stabilnego 
ród a utrzymania (cho  wi e si  tak e z ni szymi zarobkami i niewystarczaj cymi 

mo liwo ciami awansu). To kulturowe uwarunkowanie sprawia, e w sektorze pry-
watnym wci  utrzymuje si  deficyt wysoko wykwalifikowanej kadry. Do jego pog -
biania przyczyniaj  si  tak e procesy migracyjne. Wi kszo  osób wykszta conych 
wyjecha a b d  planuje wyjecha  do pracy za granic , cz sto zreszt  wyje d aj cy 

                                                           
18 http://km.gov.al/?fq=preprog/programi, odczyt: 12.03.2012. 
19 Ibidem. 
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maj  ju  w pa stwach wysoko rozwini tych swoje rodziny, które u atwiaj  im po-
szukiwanie pracy i aklimatyzacj  w nowym otoczeniu.  

Du y nacisk rz d S. Berishy po o y  na kwesti  zrównania pozycji zawodowej ko-
biet i m czyzn. Kierowana przez niego przez wiele lat PD to zreszt  jedna z nie-
wielu partii regionu, która specjalny rozdzia  swojego programu wyborczego po wi -
ci a w a nie problemom kobiet. Szereg uruchamianych programów aktywizacyjnych 
spowodowa o to, e w ród osób aktywnych zawodowo w 2011 roku liczba kobiet by a 
w zasadzie równa liczbie m czyzn, podczas gdy w 2005 roku pracowa o w Albanii 
430 tysi cy kobiet i ponad 650 tysi cy m czyzn (zob. tabela 23).  

Tabela 23. Struktura alba skiego rynku pracy w latach 2000–2011 (w tys. osób) 
z uwzgl dnieniem kryterium p ci  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AZ  1 283 1 101 1 092 1 089 1 088 1 085 1 084 1 082 1 114 1 041 1 059 1 070 

M  754 674 668 665 660 655 655 653 680 619 623 560 

K  529 427 424 424 428 430 429 429 434 422 436 509 

Z  1 068 920 920 926 931 932 935 939 974 899 916 928 

M  641 578 577 579 578 576 578 580 609 549 553 491 

K  427 342 343 347 353 356 357 359 365 350 363 436 

ZB  215 181 172 163 157 153 150 143 140 142 143 142 

M  113 96 91 86 82 79 78 73 71 70 70 69 

K  102 85 81 77 75 74 72 70 69 72 73 73 
Obja nienia: AZ – aktywni zawodowo; M – m czy ni; K – kobiety; Z – zatrudnieni; ZB – za-
rejestrowani bezrobotni.  

ród o: I. Sejdini, The Labour Market Trends in Albania: The Ways to Integrate a Gender 
Perspective into Workplaces and Labour Policies, „International Journal of Social Sciences and 
Humanity Studies”, t. 4, nr 2 (2012), s. 270.  
 
Sukcesywnie spada  tak e poziom bezrobocia rejestrowanego w ród kobiet (zob. ta-
bela 24 na stronie nast pnej).  

Kryzys gospodarczy nie spowodowa  tak e w Albanii podj cia debaty nad kszta -
tem funkcjonuj cego systemu edukacyjnego. Wprawdzie do minimum uda o si  w os-
tatnich latach ograniczy  tam liczb  osób powy ej 15 roku ycia, które nie potrafi  pi-
sa  ani czyta  (wspó czynnik pi mienno ci wyniós  w 2011 roku 99%), jednak rednia cza-
su trwania procesu edukacyjnego w tym kraju wci  pozostaje na wyra nie niskim poziomie 
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– na podstawie danych z ostatniego spisu powszechnego oszacowano j  na 8,6 roku20. 
Je li doda  do tego nisk  jako  wiadczonych us ug edukacyjnych oraz z e warunki, 
w jakich przychodzi uczy  si  dzieciom w wielu alba skich szko ach (z y stan tech-
niczny budynków, przepe nione klasy, brak pomocy dydaktycznych), to okazuje si , 
e system edukacji nie odpowiada potrzebom wspó czesnego rynku pracy. 

 
Tabela 24. Stopa bezrobocia w Albanii (w %) z uwzgl dnieniem kryterium p ci  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sbr 16.8 16.4 15.8 15.0 14.4 14.1 13.8 13.2 12.5 13.6 13.5 13.3 

M 14.9 14.2 13.6 12.9 12.4 12.1 11.8 11.2 10.4 11.5 11.2 12.4 

K 19.3 19.9 19.1 18.2 17.5 17.2 16.8 16.3 15.9 16.7 16.7 14.3 
Obja nienia: Sbr – stopa bezrobocia; M – m czy ni; K – kobiety. 

ród o: I. Sejdini, op. cit., s. 272. 
 

Alba ski rz d – przy wspó pracy z bankiem centralnym – podj  w ostatnich la-
tach szereg dzia a  maj cych na celu ograniczenie ryzyka nadmiernego wzrostu cen, 
który to wzrost w warunkach kryzysu gospodarczego móg by skutkowa  powi ksze-
niem si  grupy osób ubogich, które pozbawione s  bie cych rodków na utrzyma-
nie siebie i swoich rodzin. Najwi kszy wp yw na inflacj  – utrzymuj c  si  na pozio-
mie 2–4% – mia o jednak uwolnienie cen energii, które w okresie ostatnich czterech 
lat wzros y nawet dwukrotnie. Kryzys gospodarczy spowodowa  tak e ujawnienie si  
nowej grupy osób, które zaliczono do kategorii zagro onych ubóstwem – s  to reemi-
granci z Grecji i W och, którzy utracili w tych pa stwach miejsca pracy i zdecydowali 
si  na powrót do ojczyzny21. Osoby te cz sto by y jedynymi ywicielami rodzin, st d 
te  du a skala zjawiska mog a grozi  znacz cym powi kszeniem si  liczby osób ubo-
gich w pa stwie. 

Równie  system emerytalny nie doczeka  si  w Albanii reformy, cho  wi kszo  
ekspertów uznawa a, e obecny system nie jest wydolny i wymaga szybkiej napra-
wy22. Podkre lano zw aszcza konieczno  uniezale nienia przynajmniej cz ci emery-
tów od instytucji pa stwowej, czemu s u y  mia oby ustanowienie prywatnego filaru 
ubezpiecze  (w zale no ci od opinii ekspertów – obowi zkowego lub dobrowolne-
go). Silne tradycje etatystyczne powi zane z ograniczonym zaufaniem do prywatnych 
                                                           
20 E. Tahiraj, Past imperfect, present tense: institutional challenges in Albania at a time of 
uncertainty, (w:) W. Barlett, M. Udali  (red.), op. cit., s. 37. 
21 Ibidem, s. 38. 
22 W. Bartlett, M. Xhumari, Social security policy and pension reform in the Western Balkans, 
“European Journal of Social Security”, t. 9, nr 4 (2007), s. 297–322. 
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instytucji finansowych (dodatkowo nadszarpni tym kryzysem finansowym) spowodo-
wa y jednak, e konserwatywny rz d S. Berishy (tak pierwszy, jak i drugi) nie zdecy-
dowa  si  na adne zmiany ustawowe w tym zakresie, ograniczaj c si  wy cznie do 
waloryzacji wiadcze  emerytalnych. Socjalistyczny rz d E. Ramy wprawdzie te  nie 
zapowiada przeprowadzenia rewolucji w systemie emerytalnym, ale niekorzystna sy-
tuacja demograficzna (zwi kszaj ca si  liczba osób w podesz ym wieku oraz niska 
dzietno  w po czeniu z wysokim wspó czynnikiem emigracji ludzi m odych) mo e 
go zmusi  do weryfikacji swojego stanowiska.  

Zdecydowanego uszczelnienia wymaga w Albanii system zabezpieczenia spo ecz-
nego oraz wyp aty zasi ków i rent. Wprawdzie podj to – g ównie wskutek nacisku 
organizacji mi dzynarodowych i pozarz dowych – szereg dzia a  na rzecz decen-
tralizacji systemu wiadcze  socjalnych, ale wraz z przekazaniem cz ci uprawnie  
jednostkom samorz du terytorialnego nie dosz o do jakichkolwiek transferów finan-
sowych. Skutkiem tego jest patologiczna sytuacja, w której to w adze centralne nadal 
s  dysponentem rodków publicznych wydawanych na cele spo eczne, a w adze samo-
rz dowe sprowadzono do roli przyjmuj cych oraz rozpatruj cych wnioski pomocowe. 
Skutkuje to czasem gro nymi – z punktu widzenia nastrojów spo ecznych – sytuacja-
mi. W grudniu 2011 roku w jednej z prowincji osoby oczekuj ce na renty nie otrzy-
ma y ich, poniewa  w adze lokalne na czas nie zdo a y przes a  odpowiednich wnios-
ków. Kwestia ta by a szeroko omawiana w alba skich mediach i jak w soczewce sku-
pi a w sobie wszystkie wady obecnego systemu alokacji rodków przyznawanych na 
pomoc socjaln 23.  

W ostatnich latach wyra nie by o tak e w Albanii wida  spadek poziomu wydatków 
publicznych na cele socjalne. Sukcesywnie obni ano wysoko  tych wydatków zarówno 
w odniesieniu do PKB, jak i do sumarycznie uwzgl dnianych wydatków publicznych. 
Zdaniem M. Cichon i W. Scholza przyczyni o si  to do os abienia pozytywnej korelacji, 
jaka winna zachodzi  pomi dzy wydatkami publicznymi, produktywno ci  oraz ograni-
czeniem skali ubóstwa24. W polityce alba skiego rz du prymarnym celem by o jednak 
zbilansowanie bud etu (zgodnie z wytycznymi ekonomii liberalnej), dlatego te  nie 
wahano si  wprowadza  do  drastycznych rozwi za , takich jak chocia by ogranicze-
nie liczby beneficjentów pomocy spo ecznej. Ka dorazowo kampani  ograniczenia 
wydatków na cele socjalne uzasadniano konieczno ci  „uszczelnienia systemu”, czyli 
wyeliminowania z niego tych beneficjentów, którzy wiadczenia pobieraj  bezzasadnie. 
                                                           
23 Problem ten opisano szczegó owo w: E. Tahiraj, op. cit., s. 41. 
24 M. Cichon, W. Scholz, Social Security, Social Impact and Economic Performance: a Fare-
well to Three Famous Myths, (w:) P. Townsend (red.), Building Decent Societies, Palgrave 
Macmillan, Hampshire 2009. 
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Efektem tych dzia a  by o na przyk ad ograniczenie liczby osób pobieraj cych 
zasi ek dla bezrobotnych do grupy 6% wszystkich pozostaj cych bez pracy. W 2012 
roku zdecydowano tak e o tym, e ka dy obywatel b dzie móg  skorzysta  wy cz-
nie z jednej formy wsparcia pa stwa – przyk adowo pobieraj c rent  z tytu u nie-
pe nosprawno ci, nie b dzie móg  ubiega  si  o wsparcie dla za o enia dzia alno ci 
gospodarczej; pobieraj c zasi ek dla bezrobotnych, nie mo e otrzymywa  innych 
form wsparcia itp.25.  

***  
W Albanii napi ta sytuacja polityczna zwi zana z bojkotem obrad parlamentu 

przez partie opozycyjne oraz gwa townymi i d ugotrwa ymi protestami spo ecznymi 
nie sprzyja a podejmowaniu radykalnych dzia a , które mog yby wp yn  na zmini-
malizowanie skutków kryzysu gospodarczego. Podstawowe wska niki makroekono-
miczne nie dawa y zreszt  w tym pa stwie powodów do nadmiernego niepokoju – za-
równo inflacja, jak i poziom bezrobocia pozostawa y w warunkach kryzysu gospo-
darczego na wzgl dnie stabilnym poziomie. Rz d S. Berishy zdecydowa  si  zatem na 
kontynuacj  polityki podatkowych zach t dla inwestorów zagranicznych oraz rodzi-
mych przedsi biorców, a tak e na utrzymanie wzgl dnie niskich obci e  podatko-
wych dla obywateli niezaanga owanych w dzia alno  gospodarcz . By ograniczy  
deficyt bud etowy, postanowiono jednak e zreformowa  system pomocy spo ecznej. 
Konsekwencj  tej reformy by o obni enie liczby osób otrzymuj cych dora ne zasi ki 
oraz zaostrzenie kryteriów dochodowych, po spe nieniu których beneficjenci pomocy 
spo ecznej mog  otrzyma  wsparcie.  

Nowy socjaldemokratyczny rz d pod przewodnictwem E. Ramy przedstawi  bar-
dzo ambitny program spo eczno-gospodarczy, który wci  okazuje si  Albanii pot-
rzebny, poniewa  szereg kwestii spo ecznych (np. problem migracji i reemigracji) nie 
zosta  w tym pa stwie rozwi zany. Socjaldemokratyczna afiliacja gabinetu nie przesz-
kadza jego liderowi w podkre laniu potrzeby zwi kszenia aktywno ci na rzecz pozys-
kiwania zagranicznych inwestorów, cho  wida  wyra nie, e eksperci skupieni wokó  
E. Ramy woleliby, aby by y to inwestycje w nowoczesne technologie wp ywaj ce na 
zwi kszenie stopnia innowacyjno ci ca ej Albanii. Zapowiadana reforma systemu edu-
kacji wydaje si  za  krokiem niezb dnym do tego, by w przysz o ci m odzi Alba -
czycy byli w stanie skutecznie konkurowa  na europejskim rynku pracy. 
 

                                                           
25 E. Tahiraj, op. cit., s. 41. 
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1. Instytucjonalny Lewiatan – organizacyjny wymiar polityki spo ecznej 
jako podstawowy problem Bo ni i Hercegowiny 

 

System polityczny Bo ni i Hercegowiny, ustanowiony na mocy porozumienia z Dayton 
podpisanego w 1995 roku, wyró nia si  na tle pozosta ych pa stw Ba kanów Zachodnich 
federalnym ustrojem pa stwa. Przy tym nale y wyra nie podkre li , e poszczególne cz -
ci sk adowe pa stwa federacyjnego, to jest Federacja Bo ni i Hercegowiny, Republika 
Serbska oraz – od 2000 roku – niewielki dystrykt Br ko, dysponuj  kompetencjami porów-
nywalnym z zakresem uprawnie  innych pa stw ba ka skich, natomiast w adze na szczeb-
lu federalnym – ustanawiane przy uwzgl dnieniu kryterium etnicznego – maj  przede 
wszystkim charakter koordynacyjny. Sk ady osobowe prezydencji (organu pe ni cego funk-
cj  g owy pa stwa), rz du oraz parlamentu musz  odzwierciedla  sk ad etniczny Bo ni i Her-
cegowiny, który tworz  trzy wspólnoty konstytutywne: Serbowie, Boszniacy i Chorwaci1. 

Z uwagi na zarysowany powy ej skomplikowany uk ad instytucjonalny wi kszo  
partii politycznych reprezentuje interesy jednej ze wspólnot konstytutywnych, rzadko 
skupiaj c si  w swoim programie wyborczym na kwestiach stricte ideologicznych, zwi -
zanych cho by z postulowanym zakresem ingerencji pa stwa w gospodark , czy te  
z postaw  wobec konieczno ci zapewnienia pomocy socjalnej wybranej grupie obywa-
teli. Ugrupowania abstrahuj ce od zorientowanego nacjonalistycznie apelu wyborczego 
zwyk o si  okre la  w Bo ni i Hercegowinie mianem obywatelskich, ale ich relewancja 
wci  pozostaje stosunkowo niewielka (zob. tabela 25 na nast pnej stronie). Wszystkie 
partie – niezale nie od tego, czy mieni  si  socjaldemokratycznymi czy konserwatyw-
tnymi, obywatelskimi czy narodowymi – w swoich programach wyborczych podkre laj  
konieczno  walki z nieprawid owo ciami (zw aszcza korupcj  i przest pcz  prywaty-
zacj ), a tak e zapowiadaj  du e finansowe wsparcie dla osób borykaj cych si  z po-
wa nymi problemami, takimi jak choroba, bezrobocie czy niepe nosprawno . Politycy 
w swoich publicznych wyst pieniach du o miejsca po wi caj  te  uprawnieniom wete-
ranów wojennych do otrzymywania wsparcia ze strony pa stwa. Wszystkie te obietnice 
traktowa  nale y jednak jako zabiegi marketingowe, poniewa  ich zrealizowanie wyma-
ga oby ogromnych nak adów finansowych, których nie jest w stanie wyasygnowa  ani 
rz d federalny, ani te  w adze poszczególnych cz ci sk adowych federacji. W ten spo-
sób dzia ania mieszcz ce si  w obr bie polityki spo ecznej uzna  nale y za wy cznie 
deklaratywne. 

                                                           
1 M. Babi , W ze  gordyjski: pi tna cie lat daytonowskiej Bo ni i Hercegowiny, (w:) P. Chmie-
lewski, S. L. Szczesio (red.), Bo nia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przesz o  – tera niej-
szo  – perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ód  2011, s. 269–281. 
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Tabela 25. Wyniki wyborów do Izby Reprezentantów Bo ni i Hercegowiny (poziom 
federalny) w latach 1996–2010  

Liczba mandatów w wyborach w roku  Partia polityczna Profil etniczny 1996 1998 2000 2002 2006 2010 
Socjaldemokratyczna  
Partia Bo ni i Hercegowiny  Obywatelska  - 4 9 5 5 8 

Zwi zek  
Niezale nych Demokratów  

Obywatelska  
serbska  - - 1 3 7 8 

Partia Akcji 
Demokratycznej  Boszniacka  19 17 8 10 9 7 

Zwi zek na rzecz  
Lepszej Przysz o ci  
Bo ni i Hercegowiny  

Boszniacka  - - - - - 4 

Serbska Partia 
Demokratyczna  Serbska  9 4 6 5 3 4 

Chorwacka  
Wspólnota Demokratyczna  Chorwacka  8 6 5 5 3 3 

Partia na rzecz 
Bo ni i Hercegowiny  Boszniacka  2 3 5 6 8 2 

Chorwacka Partia Prawa  Chorwacka  - - - - 2 2 
Ludowa Partia  
Pracy i Dobrobytu  Chorwacka  - - - - 1 1 

Partia  
Demokratycznego Post pu 
Republiki Serbskiej  

Serbska  - - 2 2 1 1 

Zwi zek Ludowo 
-Demokratyczny 
Republiki Serbskiej  

Serbska  - - - - 1 1 

Wspólnota  
Demokratyczno-Ludowa  Boszniacka  - 1 1 1 1 1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: J. Mu , Bo nia i Hercegowina. Etnopolityczne po-
dzia y i ich uwarunkowania, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
2013, s. 151.  

 
Kwestie zwi zane z polityk  spo eczn  s  wy cznie „po redni ” kompetencj  rz -

du federalnego Bo ni i Hercegowiny. Wynika to wprost z przyj tej struktury gabinetu 
(zob. tabela 26 na stronie nast pnej), w którym brak jest wydzielonego segmentu 
administracji odpowiedzialnego za szeroko rozumian  polityk  spo eczn . Najbli sze 
tej tematyce ministerstwo spraw publicznych zajmuje si  bowiem okre laniem strate-
gicznych i powi zanych z ustaleniami mi dzynarodowymi celów poszczególnych po-
lityk publicznych: opieki socjalnej, zdrowia, nauki, zabezpieczenia spo ecznego itp. 
Koordynuje tak e dzia ania krajów federacji – tj. Federacji Bo ni i Hercegowiny, Re-
publiki Serbskiej oraz dystryktu Br ko – w odniesieniu do kwestii spo ecznych. Nie 
odpowiada natomiast za bie ce efektywne funkcjonowanie pa stwa w tych dziedzi-
nach. Tak  funkcj  pe ni  rz dy poszczególnych cz ci federacji. 
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Tabela 26. Struktura rz du federalnego Bo ni i Hercegowiny 
Ministerstwo Minister Afiliacja Strona internetowa 

Premier Vjekoslav Bevanda HDZ  
Spraw Zagranicznych Zlatko  Lagumdžija SDP www.mvp.gov.ba 
Bezpiecze stwa Fahrudin Radon i  SBB www.msb.gov.ba 
Obrony Zekerijah Osmi  SDP www.mod.gov.ba 
Finansów i Podatków Nikola Špiri  SNSD www.mft.gov.ba 
Sprawiedliwo ci Bariša olak HDZ www.mpr.gov.ba 
Handlu Zagranicznego i Stosunków 
Gospodarczych 

vacat  www.mvteo.gov.ba 

Komunikacji i Transportu Damir Hadži  SDP www.mkt.gov.ba 
ds. Praw Cz owieka i Uchod cow Damir Ljubi  HDZ‘90 www.mhrr.gov.ba 
Spraw Cywilnych Sredoje Novi  SNSD  
ród o: Vije e ministara Bosne i Hercegovine – Ministarstva, http://www.vijeceministara.gov. 

ba/ministarstva/default.aspx?langTag=bs-BA, odczyt: 16.04.2013. 
 

Bo nia i Hercegowina nale y do grona pa stw, w których bezrobocie jest jed-
nym z najpowa niejszych problemów spo eczno-ekonomicznych (zob. tabela 27).  
 
Tabela 27. Rynek pracy w Bo ni i Hercegowinie (w tysi cach osób) 

Rok Zdolni do pracy 
(15-64 lat) 

Nieaktywni 
zawodowo 

Aktywni 
zawodowo Zatrudnieni Niezatrudnieni 

2006 2242 1065 1177 811 366 

2007 2235 1039 1196 850 347 

2008 2120 958 1162 890 272 

2009 2088 956 1132 859 272 

2010 2101 943 1158 843 315 

2011 2062 935 1127 816 311 
ród o: V. Domljan, Increasing Unemployment and Inactivity Stocks in Bosnia and Herzegovi-

na, (w:) W. Bartlett, M. Uvali  (red.), op. cit., s. 50. 
 
Lata wojny, niepewna sytuacja statusu federacji i skomplikowane relacje etniczne 
powoduj , e nap yw inwestycji zagranicznych nie jest tak du y, jak w pozosta ych 
pa stwach regionu, a gospodarka Bo ni i Hercegowiny utrzymuje si  g ównie dzi ki 
pomocy zewn trznej. Udziela jej zarówno Unia Europejska, jak i kraje o cienne, które 
– niepewne dalszych losów federacji – wol  zachowa  wp yw w poszczególnych 
cz ciach federacji. Mowa tu przede wszystkim o Serbii, istotnie wspieraj cej Repub-
lik  Serbsk , oraz Chorwacji, która pomaga wybranym kantonom Federacji Bo ni 
i Hercegowiny. 

Pomoc ta – jak dot d – nie wp yn a istotnie na makroekonomiczne wska niki. 
Wi kszo  ekspertów zgadza si  jednak z tym, e oficjalne dane powinny by  w tym 
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przypadku ka dorazowo weryfikowane poprzez uwzgl dnienie w statystykach szarej 
strefy. Znacz ca liczba obywateli Bo ni i Hercegowiny zatrudniona jest bowiem nie-
oficjalnie, poza systemem pa stwowej kontroli. Co wi cej – wida  wyra nie (zob. 
tabela 28), e proceder ten ma w tym pa stwie charakter strukturalny. Ponad 80% 
pozostaj cych bez pracy nie mo e lub nie chce jej znale  od ponad 12 miesi cy. 
Mimo kryzysu gospodarczego wska nik ten uda o si  w adzom w ostatnich latach nie-
co poprawi . Szczególnie niepokoj co przedstawiaj  si  statystyki rynku pracy w od-
niesieniu do najm odszego pokolenia. 
   
Tabela 28. D ugotrwale bezrobotni w Bo ni i Hercegowinie (w tysi cach osób)  

Rok  
Status 2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Aktywni zawodowo  1177 1196 1162 1132 1158 1127 
Bezrobotni ( cznie)  366 347 272 272 315 311 
Bezrobotni do 12 miesi cy  51 47 37 45 57 61 
Bezrobotni powy ej  
12 miesi cy  315 300 235 227 258 250 

D ugotrwale bezrobotni (% 
wszystkich bezrobotnych)  86,1 86,5 86,4 83,5 81,9 80,4 

Stopa bezrobocia d ugotrwa ego  26,8 25,1 20,2 20,1 22,3 22,2 
ród o: V. Domljan, op. cit., s. 52.  

 
Po wyra nym spadku stopy bezrobocia w latach 2008 i 2009 (co uzna  nale y za od-
roczony w czasie efekt du ej dynamiki wzrostu gospodarczego w latach wcze niej-
szych) w roku 2010 – wszystko wskazuje na to, e wskutek kryzysu gospodarczego – 
w Bo ni i Hercegowinie odnotowano a  dziesi ciopunktowy wzrost poziomu bezro-
bocia w ród osób dopiero wkraczaj cych na rynek pracy (zob. tabela 29). 
   
Tabela 29. Bezrobocie w ród m odych ludzi (15–24 lata) w Bo ni i Hercegowinie 

w latach 2006–2011  
Rok  

Status 2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Aktywni zawodowo   165  162  148  141  139  127  
Bezrobotni  103  95  70  69  80  73  

Stopa bezrobocia  62,3  58,4  47,5  48,7  57,5  57,9  
ród o: V. Domljan, op. cit., s. 52. 

 
Niekorzystnie na sytuacj  makroekonomiczn  Bo ni i Hercegowiny wp ywa tak e 

struktura jej handlu zagranicznego. G ównymi partnerami eksporterów i importerów 
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z/do tego kraju s  S owenia i Chorwacja (zob. tabela 30), które same borykaj  si  
z bardzo powa nymi problemami gospodarczymi i spo ecznymi, pomimo e otrzymuj  
znacz ce wsparcie ze strony UE, której s  cz onkami. 
 
Tabela 30. G ówne kierunki eksportu i importu w Bo ni i Hercegowinie w 2010 roku 

Eksport Import 
S owenia – 20,4% Chorwacja – 22,2% 
Chorwacja – 16,6% S owenia – 13,5% 
W ochy – 16,5% Niemcy – 13,3% 
Niemcy – 13,5% W ochy – 11,4% 
Austria – 11% Austria – 6,4% 
 W gry – 5,8% 
ród o: The World Factbook 2010, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbo 

ok/fields/2050.html#al, odczyt: 15.11.2013. 
 

Rz d federalny Bo ni i Hercegowiny za g ówne czynniki rozwoju pa stwa uwa a: 
wykorzystanie bogactw naturalnych (inwestycje wodne w zakresie energetyki i turys-
tyki, potencja  lasów oraz intensyfikacja wydobycia surowców mineralnych, g ównie 
w gla brunatnego – to ostatnie szczególnie krytykowane przez ekologów oraz UE, 
która obawia si  degradacji rodowiska), pomna anie kapita u ludzkiego oraz inwes-
tycje w nauk  i rozwój technologiczny2. 
Zwraca uwag  fakt, e zdaniem przedstawicieli rz du do rozwoju ekonomicznego 
przyczyni si  jeszcze ci lejsza wspó praca z UE (w tym podpisanie umowy stowa-
rzyszeniowej), cz onkostwo w WTO oraz NATO. Strategia rz du – uchwalona jeszcze 
w 2009 roku – zak ada a podj cie dzia a  sprzyjaj cych rozwojowi w sze ciu obsza-
rach:  
1) ramy makroekonomiczne (rozwój stabilnych mechanizmów finansowych, rozwój 

sektora bankowego, walka z korupcj  w administracji); 
2) poprawa konkurencyjno ci gospodarki (wspó praca w ramach klastrów, pomna a-

nie kapita u ludzkiego, dba o  o rozwój naukowy i technologiczny); 
3) reforma sektora publicznego (usuwanie barier biurokratycznych, walka z korupcj , 

dba o  o kompetencje kadr w administracji publicznej); 
4) polityka rynku pracy (rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw, walka z dyskry-

minacj  p ci, promocja idei kszta cenia ustawicznego); 
5) zrównowa ony rozwój (reforma rolnictwa, inwestycje w transport, dba o  o poli-

tyk  ochrony rodowiska). 

                                                           
2 http://www.fzzpr.gov.ba/dokumenti/strat_docs/strat_docs_fbih/Strategija%20razvoja%20FBi 
H/Strategija%20razvoja%20FBiH.zip, odczyt: 12.05.2012. 
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6) integracja spo eczna (wprowadzenie rozwi za  sprzyjaj cych zak adaniu rodzin, po-
moc osobom niepe nosprawnym, poprawa warunków edukacyjnych, naprawa syste-
temu emerytalnego)3. 

 
Tabela 31. Instytucjonalny wymiar polityki spo ecznej w kantonach Federacji Bo ni 

i Hercegowiny 
Kanton Ministerstwo Minister 

Unsko-sanski Zdrowia i Polityki Spo ecznej  Amir Muri  
Posavski Zdrowia, Pracy i Polityki Spo ecznej Blaž Župari  
Tuzlanski ds. Pracy i Polityki Spo ecznej Sead Hasi  
Zeni ko-dobojski ds. Pracy, Polityki Spo ecznej i Uchod ców Ivica uri  

Bosanko-podrinjski ds. Polityki Spo ecznej, Zdrowia, Uchod ców 
Wewn trznych i Zewn trznych Branka Šekari  

Srednjobosanski Zdrowia i Polityki Spo ecznej Nikola Grubeši  
Hercegova ko-neretvanski Zdrowia, Pracy i Polityki Spo ecznej Mladen Boškovi  
Zapadno-hercegova ki Zdrowia, Pracy i Opieki Socjalnej Stjepan Bogut 

Sarajevski ds. Pracy, Polityki Spo ecznej, Uchod ców 
Wewn trznych i Zewn trznych Muamer Bandi  

Kanton 10 Pracy, Zdrowia, Opieki Socjalnej i Wyp dzonych Darko Horvat 
ród o: Kantonalna ministarstva iz oblasti rada i socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Herce-

govine, http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=31&Itemid 
=50, odczyt: 04.12.2013. 
 

O tym, jak trudno efektywnie zarz dza  polityk  spo eczn  w kraju o tak skompli-
kowanej strukturze etnicznej i instytucjonalnej wiadczy  mo e chocia by to, e na tery-
torium samej tylko Federacji Bo ni i Hercegowiny (jednej z cz ci sk adowej BiH) dzia a 
osiemdziesi t jeden centrów polityki spo ecznej, przy czym najmniej jest ich w kantonie 
posawskim (trzy), a najwi cej (dwana cie) – w kantotonie tuzla skim. rednio na jeden 
kanton przypada oko o o miu tego typu centrów. Trzeba przy okazji przypomnie , e 
ka dy z kantonów Federacji Bo ni i Hercegowiny dysponuje daleko id c  autonomi  in-
stytucjonaln  – funkcjonuj  tam rz dy, w których strukturach znajduj  si  kolejne organa 
odpowiedzialne za implementacj  polityki spo ecznej. Po rz dzie federalnym pe ni cym 
funkcje koordynacyjne, rz dach poszczególnych cz ci federacji (Federacji BiH, Repub-
liki Serbskiej oraz dystryktu Br ko) rz dy kantonalne s  kolejnym szczeblem administra-
cji, na którym zapadaj  decyzje dotycz ce istotnych kwestii spo ecznych (zob. tabela 31 
powy ej). 

2.  Sytuacja polityczno-gospodarcza Kosowa i plany rz du Hashima Thaçiego 
W systemie politycznym Kosowa do relewantnych ugrupowa  politycznych zaliczy  
nale y: Parti  Demokratycznego Kosowa (Partia Demokratike e Kosovës – PDK), 
                                                           
3 Ibidem. 
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Demokratyczn  Lig  Kosowa (Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK), Sojusz na 
rzecz Przysz o ci Kosowa (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës – AAK), Sojusz No-
wego Kosowa (Aleanca Kosova e Re – AKR) oraz Ruch „Samostanowienie” (Lëvizja 
Vetëvendosje – LV). Poza ostatnim z wymienionych ugrupowa  (poni ej znajduje si  
jego szczegó owa charakterystyka) wszystkie pozosta e partie – pomimo rozbie nych 
afiliacji – prezentuj  zbli ony program polityczny, którego zasadnicz  cz ci  jest pod-
kre lanie aktywno ci na rzecz budowania pa stwowo ci i niezale no ci Kosowa na 
arenie mi dzynarodowej oraz wyra ana troska o obywateli kraju znajduj cych si  
w trudnej sytuacji spo ecznej. W literaturze naukowej dominuje jednak pogl d, e ko-
sowskie ugrupowania s  raczej zinstytucjonalizowanymi grupami interesu, a nie orga-
nizacjami odpowiadaj cymi na realne spo eczne potrzeby. St d te  ich zdolno  koa-
licyjna potrafi by  niespodziewanie szeroka: w a ciwie nie ma w kosowskim syste-
mie partyjnym wariantu koalicyjnego, który by by nie do wyobra enia. 

W wyborach w roku 2010 zwyci y a PDK, której przewodzi Hashim Thaçi, cho  
poprzedni koalicjant tej partii, LDK, tak e uzyska  wynik gwarantuj cy siln  parla-
mentarn  pozycj  (zob. tabela 32). Po d ugich negocjacjach uda o si  H. Thaçiemu 
podpisa  koalicyjne porozumienie z AKR oraz partiami reprezentuj cymi serbsk  mniej-
szo , dzi ki czemu to w a nie lider PDK stan  na czele rz du. 
 
Tabela 32. Wyniki wyborów do parlamentu Kosowa w 2010 roku 

Wynik wyborów 
Ugrupowanie polityczne Odsetek g osów Liczba mandatów 

Demokratyczna Partia Kosowa (PDK) 32,1% 34 
Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) 24,7% 27 
Ruch „Samostanowienie” (LV) 12,7% 14 
Sojusz na rzecz Przysz o ci Kosowa (AAK) 11,0% 12 
Sojusz Nowego Kosowa (AKR) 7,3% 8 
Niezale na Partia Liberalna (SLS) 2,1% 8 
Partie mniejszo ci narodowych 6,8% 17 
ród o: Zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2010, s. 2, http://www.kqz-ks.org/Up 

loads /Documents/rezultatet_e_pergjithshme_eyeodbpohj.pdf, odczyt: 12.06.2013. 
 

W Partii Demokratycznego Kosowa (PDK), której przewodzi H. Thaçi, pojawiaj  
si  wprawdzie g osy niezadowolenia z polityki prowadzonej przez lidera, ale nie ma-
j  one charakteru zorganizowanego buntu. Najpowa niejszym ciosem dla PDK w os-
tatnich tygodniach by o z pewno ci  odej cie przewodnicz cego parlamentu, Jakupa 
Krasniqiego, oraz Fatmira Lilaja, którzy z kilkoma innymi deputowanymi zamierza-
j  za o y  now  parti . Sam J. Krasniqi przyznawa , e po og oszeniu decyzji o odej-
ciu z PDK zg aszali si  do niego przedstawiciele ugrupowa  opozycyjnych, ale jego 
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polityczne plany zwi zane s  z innym projektem. G ównym zarzutem, który stawiaj  
secesjoni ci premierowi H. Thaçiemu, jest uczynienie z PDK ugrupowania wodzow-
kiego (wr cz totalitarnego) oraz ignorowanie g osu intelektualistów. 

W najwi kszej partii opozycyjnej, Lidze Demokratycznego Kosowa (LDK), ofic-
jalnie nie s ycha  g osów wzywaj cych do ust pienia Isy Mustafy. Jego presti owa 
pora ka w wyborach na burmistrza Prisztiny w 2013 roku zosta a nieco przes oni ta 
relatywnie dobrym wynikiem partii osi gni tym w innych segmentach elekcji lokal-
nej. Lider LDK powtarza wi c, e jego celem w zaplanowanych na 2014 rok wybo-
rach parlamentarnych jest uzyskanie wyniku gwarantuj cego mu obj cie funkcji pre-
miera. Media spekuluj  jednak, e do jakiej  formy rozlicze  w partii dojdzie, ponie-
wa  wewn trzni przeciwnicy I. Mustafy nie mog  nie wykorzysta  os abionej pozycji 
swojego lidera.  

Wydaje si  jednak, e partia b dzie kontynuowa a swój kurs polityczny, odwo u-
j c si  do spu cizny Ibrahima Rugovy i b d c umiarkowanym krytykiem poczyna  koa-
licji rz dz cej pod wodz  H. Thaçiego. Ta umiarkowana krytyka jest elementem szer-
szej strategii, w której nie wyklucza si  nawet potencjalnej koalicji z PDK (zreszt  ju  
niegdy  „przetestowanej”). LDK nie sprzeciwia si  porozumieniu serbsko-kosowskie-
mu, cho  krytykuje rz d za zbytni  ust pliwo  w niektórych kwestiach. Podobnie jak 
PDK, partia I. Mustafy opowiada si  tak e za przyst pieniem do UE.  

Kosowski rz d najmocniej krytykowany jest przez LV, który to ruch dysponuje 
10-procentowym poparciem, co nie daje mu zbyt silnej pozycji przetargowej. Lider ru-
chu, Albin Kurti, uwa any jest zreszt  za osob , która nie posiada zdolno ci koalicyj-
nej, natomiast potrafi skutecznie organizowa  demonstracje i walczy  o w asne postu-
laty na ulicach miast. LV sprzeciwia si  nie tylko negocjacjom z Belgradem, ale tak e 
specjalnym przywilejom prawnym, które posiada mniejszo  serbska w Kosowie (ta-
kim jak na przyk ad prawo do 20-osobowej reprezentacji w parlamencie). 

Niespe na czterdziestoletni niekwestionowany lider ugrupowania karier  politycz-
n  rozpocz  jako cz onek prezydium niezale nego zrzeszenia studentów na Uniwer-
sytecie w Prisztinie i w zasadzie do dzi  otacza si  wspó pracownikami z tamtego 
okresu. Wi kszo  obecnych deputowanych LV to w a nie osoby urodzone w latach 
70., lata swojej m odo ci sp dzaj ce na walce z re imem Slobodana Miloševicia. Sam 
A. Kurti w trakcie konfliktu kosowskiego zosta  przez Serbów aresztowany i zwol-
niony dopiero po zako czeniu dzia a  wojennych. W 2000 roku skazano go na 15 lat 
wi zienia za podejmowanie dzia a  zagra aj cych jugos owia skiej integralno ci 
terytorialnej. Rok pó niej – pod naciskiem si  mi dzynarodowych – zosta  wypuszczo-
ny na wolno . Wi kszo  z dzia aczy LV ma podobne do wiadczenia, st d nietrudno 
wyja ni  skrajnie antyserbski charakter ugrupowania. U progu XXI wieku A. Kurti 
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zaanga owa  si  w dzia alno  sieci organizacji pozarz dowych prowadz cych tzw. 
prac  u podstaw (dzia ania edukacyjne, kulturalne, socjalne itp.). W czerwcu 2005 ro-
ku aktywi ci sieci wywiesili na siedzibie UNMIK transparent „No negotiations – self 
determination”, a has o to sta o si  zacz tkiem nowego ruchu politycznego4.  

Pocz tkowo ruch mia  pokojowy charakter i jego dzia acze wzywali do walki po-
litycznej bez u ycia przemocy. Stanowi o to jednak równocze nie o s abo ci LV – 
wielu aktywistów by o aresztowanych i skazywanych na wi zienie. Do najwa niej-
szego postulatu niezale no ci i suwerenno ci Kosowa do czy y niebawem has a walki 
z korupcj  oraz lokalnymi uk adami, które trawi y kosowsk  scen  polityczn  i które – 
zdaniem dzia aczy – by y przyczyn  s abo ci pa stwa. Do dzi  program ugrupowania 
nie zmieni  si  znacz co. LV wci  walczy z praktykami korupcyjnymi i sprzeciwia 
si  wszelkim przejawom serbskiej dominacji na terytorium Kosowa5.  

Najwa niejsze wydarzenia w yciu partii to protesty z 2007 roku. Sprzeciwiano 
si  wówczas negocjacjom z Serbi  na podstawie tzw. planu Ahtisaariego. W trakcie 
demonstracji si y ONZ u y y broni – zgin o dwoje demonstrantów, a 80 osób zosta o 
rannych. W lutym 2008 roku w zwi zku z tymi wydarzeniami A. Kurti trafi  do wi -
zienia, a nast pnie kilka miesi cy sp dzi  w areszcie domowym6. Niew tpliwie uczy-
ni o to z niego ofiar  systemu, dzi ki czemu popularno  ruchu znacz co wzros a.  

A. Kurti znany jest obecnie ze swoich nacjonalistycznych wyst pie , sprzeciwia 
si  jakimkolwiek ust pstwom na rzecz Serbii w pó nocnym Kosowie. Po wyborach 
lokalnych z 2013 roku wezwa  do bojkotu serbskich w adz w tamtym rejonie oraz 
zaapelowa  o odwo anie rz du, który dopu ci  do sytuacji, w której cz  gmin na 
terenie Kosowa b dzie zarz dzana przez Serbów. Zdaniem lidera LV porozumienie 
brukselskie jest niczym innym, jak tylko prób  stworzenia Republiki Serbskiej w Ko-
sowie (na wzór Republiki Serbskiej w BiH)7. Pochodn  niech ci A. Kurtiego do 
nielaba skoj zycznych mniejszo ci jest postulat rewizji konstytucji w przedmiocie 
miejsc gwarantowanych tym mniejszo ciom w kosowskim parlamencie8. 

                                                           
4 Histori  ruchu LV rekonstruuj  g ównie na podstawie: A. Skieterska, Polityczna rewolucja 
w Kosowie, http://wyborcza.pl/1,76842,8812437,Polityczna_rewolucja_w_Kosowie.html, odczyt: 
12.07.2013. 
5 Ibidem. 
6 Short biography of Albin Kurti, http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/upn/bilag/216/1114 
119.pdf, odczyt: 05.09.2012. 
7 Kurti: Predstavnici Srpske su etnici, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/427577/Kurti-Predsta 
vnici-Srpske-su-cetnici, odczyt: 05.09.2013. 
8 Opozita kundër vazhdimit për ulëset në Kuvend, http://www.botasot.info/lajme/257330/opozi 
ta-kunder-vazhdimit-per-uleset-ne-kuvend/, odczyt: 05.09.2013. 
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Ruch LV jeszcze do niedawna wytraca  swój impet, którego nabra  po wyborach 
parlamentarnych z 2010 roku. Trzy lata pó niej przesta  by  nawet trzeci  si  w Zgro-
madzeniu, poniewa  z klubu odesz o troje dzia aczy: Agim Kuleta i Aurora Bakalli, 
którzy byli cz onkami Ruchu na rzecz Jedno ci (Levizja per Bashkim) i kandydowali 
tylko z list LV, spieraj c si  przy okazji z A. Kurtim o podzia  dotacji, oraz Alma 
Lama, która zasili a szeregi LDK a która t umaczy a swoje odej cie niezgod  na meto-
dy walki politycznej, jakie stosowali dzia acze LV (przemoc)9. Wyniki wyborów lokal-
nych z 2013 roku ukazuj , e pomimo spektakularnego zwyci stwa w Prisztinie LV 
nie zdo a  powi kszy  swojej bazy poparcia. W skali kraju uzyska  nieco ponad 70 
tysi cy g osów, co oznacza o pogorszenie rezultatu osi gni tego w poprzedniej elek-
cji. 

O spadaj cym poziomie aktywno ci LV wiadcz  tak e sprawozdania z przepro-
wadzonych akcji protestacyjnych, których kulminacja przypad a na 2012 rok. W roku 
2013 – poza sprzeciwem wobec ratyfikacji porozumienia brukselskiego – na stronie 
internetowej partii nie odnotowano adnych spektakularnych dzia a 10. Wi kszo  dzia-
aczy ugrupowania to osoby szerzej nieznane nawet kosowskiej opinii publicznej, 

dzia aj ce w otoczeniu A. Kurtiego jeszcze w czasach, gdy ten by  oskar any przez 
UNMIK. Partia ma wi c wszelkie cechy ugrupowania wodzowskiego i pozbawiona 
charyzmy lidera mo e nie przetrwa  kolejnego cyklu wyborczego. Je li jednak sytu-
acja gospodarcza b dzie si  pogarsza , a na arenie mi dzynarodowej w adzom nie uda 
si  uzyska  pe nego uznania pa stwowo ci Kosowa, LV mo e sta  si  baz  organi-
zacyjn  szerokiego buntu spo ecznego przeciwko nieudolno ci dotychczasowych rz -
dów i braku alternatywy programowej w obecnym systemie partyjnym (w Kosowie 
panuje powszechne przekonanie, e najwi ksze partie polityczne nie ró ni  si  od 
siebie – je li chodzi o profil ideologiczny – w istotny sposób). 

W programie dzia alno ci rz du na lata 2011–2014 gabinet pod przewodnictwem 
Hashima Thaçiego wyznaczy  sobie nast puj ce priorytety: 

stabilizacja makroekonomicznych wska ników,  
polepszenie rodowiska inwestycyjnego i wsparcie prywatnego biznesu,  
rozwój infrastruktury publicznej,  
rewitalizacja sektora rolniczego,  
rozwój kapita u ludzkiego.  

                                                           
9 Samoopredeljenje više nije tre a partija u parlamentu, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/392 
248/Samoopredeljenje-vise-nije-treca-partija-u-parlamentu, odczyt: 05.09.2013. 
10 Vetevendosje. Actions, http://www.vetevendosje.org/en/actions/, odczyt: 05.09.2013. 
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Ambitne cele gospodarcze, spo ród których wymieni  trzeba planowany wzrost 
gospodarczy rz du 7–8% w ci gu roku oraz ograniczanie poziomu bezrobocia o 8–10% 
rocznie, H. Thaçi zamierza  osi gn  poprzez stworzenie warunków do funkcjonowa-
nia otwartego rynku, wzrost konkurencyjno ci, wzmocnienie prywatnego sektora, po-
lepszenie wizerunku Kosowa w celu pozyskania zaufania inwestorów, stworzenie bez-
piecznego rodowiska dla prowadzenia biznesu11. Oczekiwano wzrostu liczby inwes-
tycji o 24% rocznie. Wa nym celem by o tak e dla rz du ograniczenie deficytu do po-
ziomu 2% PKB12. 

Jedn  z wa niejszych kwestii, na które zwraca  uwag  premier, by o polepszenie 
warunków do inwestowania. W 2011 roku H. Thaçi zapowiedzia , e w ci gu kolej-
nych trzech lat jego kraj powinien znale  si  w ród 40 pa stw, w których przedsi -
biorcy najch tniej inwestuj  swój kapita . W tym celu obieca  post puj c  liberaliza-
cj  gospodarki (co oznacza o g ównie nieudoln  prywatyzacj  kolejnych pa stwo-
wych przedsi biorstw), uproszczenie procedur administracyjnych, zniesienie ponad 
po owy wymaganych zezwole  lub licencji, popraw  warunków prawnych prowadze-
nia dzia alno ci gospodarczej, stworzenie ogólnokrajowej bazy aktów prawnych oraz 
pe n  informatyzacj  lokalnych urz dów pa stwowych13. 

Do inwestowania w Kosowie mog  w istocie zach ca : niskie podatki, waluta 
euro, rednia wieku mieszka ców (25 lat), dogodna lokalizacja („centrum Europy”), 
niskie koszty pracy (szacowane w skali miesi ca na 250 euro/pracownika). Z pewno -
ci  odstraszaj : niepewna sytuacja polityczna regionu (skutkuj ca np. embargiem na 
towary sprowadzane z Serbii), du y poziom przest pczo ci zorganizowanej oraz nisko 
wykwalifikowana si a robocza. W zale no ci od tego, czy inwestorzy chc  korzysta  
z „naturalnego” zasobu Kosowa, czy te  chc  inwestowa  w przedsi wzi cia innowa-
cyjne, ró ne s  dziedziny, w których mo na odnie  sukces. Bezpiecznymi inwestyc-
jami s  inwestycje z pogranicza rolnictwa i le nictwa: Kosowo pozostaje bowiem 
w du ej mierze krajem rolniczym, ale z tradycyjn  (rozdrobnion ) struktur  upraw. 
Du e znaczenie ma przyj ta przez rz d strategia rozwoju naturalnych róde  energii, 
w tym uzyskiwania biomasy czy energii wodnej i wiatrowej – to wci  nieeksploro-
wane pola dzia alno ci gospodarczej. Inwestycji wymagaj  kosowskie kopalnie w -
gla brunatnego, b d ce w z ym stanie technicznym i niespe niaj ce norm ochrony 
                                                           
11 Plani i Veprimit i Vizionit Ekonomik të Kosovës 2011�2014, http://www.kryeministri-ks. 
net/repository/docs/Plani_i_Veprimit_i_Vizionit_Ekonomik_te_Kosoves_2011-2014.pdf, odczyt: 
05.09.2013. 
12 Programi i qeverisë së republikës së Kosovës 2011-2014, http://www.kryeministri-ks.net/ 
repository/docs/Programi_i_Qeverise_shqip_.pdf, odczyt: 05.09.2013. 
13 Invest in Kosovo, http://www.invest-ks.org/?cont=44, odczyt: 05.09.2013. 
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rodowiska narzucanych przez UE. Rz d Kosowa zach ca tak e do inwestowania 
w sektor IT – wydaje si  to kierunek dobry, cho  sama rednia wieku obywateli nie 
gwarantuje jeszcze dobrze wykszta conej kadry. Wci  potrzebne s  prywatne szko y 
i uczelnie kszta c ce in ynierów i informatyków. 
 

*** 
Poza dora nymi dzia aniami zwi zanymi z pomoc  spo eczn , która nie zawsze 

trafia do najbardziej potrzebuj cych, aktywno  w adz centralnych Bo ni i Hercego-
winy oraz Kosowa w odniesieniu do polityki spo ecznej uzna  nale y za marginaln  
i to – je li ju  obecn  – wymuszan  przez instytucje mi dzynarodowe, które decyduj  
si  udzieli  rz dom pomocy finansowej. Trudno nawet mówi  o tym, by kryzys gos-
podarczy w sposób znacz cy wp yn  na sytuacj  tych krajów, poniewa  jest on wy-

cznie jednym z czynników intensyfikuj cych wyst powanie powa nych problemów 
spo ecznych, takich jak: bezrobocie, korupcja, przest pczo , konflikty na tle etnicz-
nym. Radykalne reformy musz  w obu podmiotach dotyczy  ca okszta tu funkcjono-
wania pa stwowego aparatu administracyjnego – bez podj cia jakichkolwiek rodków 
naprawczych ani Bo nia i Hercegowina, ani Kosowo nie zdo aj  poradzi  sobie z wy-
mienionymi problemami. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Rozdzia  VII 
 

PRÓBA PODSUMOWANIA: 
STRATEGIE ZAPOBIEGANIA  

SPO ECZNYM SKUTKOM 
KRYZYSU GOSPODARCZEGO 

W PA STWACH  
BA KANÓW ZACHODNICH  

W PERSPEKTYWIE 
REGIONALNEJ 

 

 
 

 
 
 
 





1. Dwie fale kryzysu gospodarczego w regionie  
Wska niki makroekonomiczne w pa stwach Ba kanów Zachodnich w latach 2007 i 2008 nie 
dawa y podstaw do niepokoju. Region do  skutecznie opiera  si  negatywnym skutkom kry-
zysu gospodarczego, cho  w poszczególnych przypadkach stosowano zró nicowane rodki 
ochronne. Najbardziej brzemienny w skutkach zdawa  si  by  pocz tkowo rok 2009, w któ-
rym to roku w niemal wszystkich pa stwach odnotowano spadek warto ci PKB, wzrost 
bezrobocia czy spadek warto ci inwestycji zagranicznych (dodatnie tempo wzrostu zdo a y 
utrzyma  jedynie Albania i Kosowo – zob. wykres 1). Zwróci  nale y uwag  na to, e wia-
towe instytucje finansowe wci  by y jednak w swoich prognozach rednioterminowych dla 
Ba kanów Zachodnich ostro ne. Za atuty pa stw regionu, które uchroni  mog y tamtejsze 
gospodarki przed kryzysem, uznawano: progres w rozmowach z UE, reformy administracji 
publicznej, aktywno  na rzecz pozyskiwania nowych inwestycji zagranicznych. Spo ród za-
gro e  wymieniano natomiast: wysoki wska nik d ugu publicznego, znacz cy udzia  korpo-
racji greckich i w oskich w regionalnym sektorze bankowym oraz prawdopodobny spadek 
liczby inwestycji zwi zany z zaostrzeniem (w globalnej skali) zasad polityki kredytowej.  
 
Wykres 1. Wzrost gospodarczy w krajach Ba kanów Zachodnich w latach 2007–2012 

 
ród o: Economic profile, http://www.invest-ks.org/en/Economic-Profile, odczyt: 16.10.2013. 
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Niestety, w obliczu poprawy wska ników ekonomicznych w kolejnych latach 
– w 2011 roku w analizowanym regionie (wyj wszy Czarnogór ) zanotowano wzrost 
gospodarczy na poziomie ponad 2% – oraz w warunkach tocz cych si  kampanii wy-
borczych wi kszo  rz dów pa stw Ba kanów Zachodnich przyjmowa  zacz a bar-
dzo ambitne i optymistyczne programy rozwoju gospodarczego. Mo na by o odnie  wra-
enie, e s owo „kryzys” pojawia o si  w tych planach nadzwyczaj rzadko. Wysokie 

tempo wzrostu gospodarczego rz dy zamierza y osi gn , pozyskuj c coraz to nowe 
inwestycje zagraniczne oraz pobudzaj c konsumpcj  wewn trzn  – przyj to zatem neo-
liberaln  wizj  rozwoju gospodarczego, który to rozwój zapewnia  mia y g ównie me-
chanizmy wolnorynkowe. Je li dostrzegano jak kolwiek potrzeb  interwencji pa stwa 
to tylko w tych obszarach, w których taka interwencja sprzyja aby konkurencyjno ci 
gospodarek: wspominano wi c przede wszystkim o reformach systemu edukacji (w kon-
tek cie kapita u ludzkiego) oraz o pa stwowych inwestycjach w infrastruktur  (pobu-
dzenie konsumpcji). Wyj tkiem by a Serbia, w której silna pozycja organizacji zwi z-
kowych spowodowa a, e rz d podkre la  znaczenie wspó pracy przedsi biorców, 
zwi zków zawodowych oraz sektora publicznego dla trwa ego i zrównowa onego roz-
woju. W adnym z pa stw Ba kanów Zachodnich nie wykorzystano natomiast za a-
mania koniunktury w 2009 roku do przeprowadzenia g bokiej reformy finansów pub-
licznych lub te  do dokonania drastycznych ci  w wydatkach publicznych.  

Poprawa sytuacji gospodarczej w regionie w roku 2010 spowodowa a jednak 
wzrost poziomu konsumpcji, a co za tym idzie tak e wzrost cen – w Czarnogórze i Ko-
sowie inflacja osi gn a dawno nienotowany poziom (odpowiednio 11,3% i 8,3%). 
Czarnogórski rz d nie zdo a  tak e zapobiec wzrostowi bezrobocia, co mog o wskazy-
wa  na fakt, e skutki kryzysu gospodarczego w regionie b d  bardziej dotkliwe ni  
si  tego spodziewano (zob. wykres 2 na stronie nast pnej).  

Ograniczony wp yw pierwszej fazy kryzysu gospodarczego na Ba kany Zachodnie 
wynika  te  z tego, e – wbrew obiegowej opinii – gospodarki pa stw regionu nie by-
y silnie uzale nione od gospodarki greckiej. Znacznie wi kszym niebezpiecze stwem 

sta y si  dla nich problemy ekonomiczne W och. Ba kanom Zachodnim uda o si  
unikn  równie  ryzyka perturbacji w sektorze bankowym. O region obawiano si  
g ówne ze wzgl du na wysoki udzia  w tym sektorze kapita u zagranicznego. W 2010 
roku wynosi  on: w Albanii – 92,4%, w Bo ni i Hercegowinie – 94,5%, w Macedonii 
– 93,3%, w Czarnogórze – 88,4%, w Serbii – 75,3%1. W obecnej sytuacji system 
bankowy dzia a sprawnie, ale fakt, e w znacz cej cz ci banków udzia y wci  maj  
                                                           
1 Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations: January 2012, s. 15, http:// 
www.ebrd.com/downloads/research/REP/REP_January_2012_230112_FINAL_1.pdf, odczyt: 14. 
11.2013. 
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korporacje greckie lub w oskie, ka e ekspertom Banku wiatowego o perspektywach 
sektora bankowego wypowiada  si  nader ostro nie2. 
  
Wykres 2. Bezrobocie w pa stwach Ba kanów Zachodnich – porównanie wska ników 

 z lat 2008 i 2012 (w %) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych urz dów statystycznych, banków central-
nych i ministerstw odpowiedzialnych za sytuacj  na rynku pracy w pa stwach Ba kanów Za-
chodnich.  

 
W 2012 roku Ba kany Zachodnie dotkn a druga fala kryzysu gospodarczego, której 

potwierdzeniem by  ponowny spadek dynamiki wzrostu gospodarczego (zob. wykres 3 na 
stronie nast pnej). G ówn  przyczyn  nieodporno ci pa stw regionu na pogorszenie si  
koniunktury na wiatowych rynkach by o – zdaniem ekspertów Europejskiego Banku Od-
budowy i Rozwoju – w a nie to, e sektor bankowy wci  pozostawa  tam w wi kszo ci 
w r kach zagranicznych, ale tak e to, e dotychczasowy wzrost utrzymywa  si  dzi ki in-
westycjom zagranicznym, których liczba znacz co zmala a3. Pogl d ten potwierdzaj  ana-
lizy ekonomistów, którzy za g ówne „kana y” rozprzestrzeniania si  kryzysu gospodar-
czego uznali zmiany w strukturze handlu mi dzynarodowego oraz ostro no  inwestorów 
w zakresie inicjowania nowych kosztoch onnych inwestycji zagranicznych4.  
                                                           
2 South East Europe Regular Economic Report. Poverty Reduction and Economic Management 
Unit Europe and Central Asia Region, s. 2, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ 
document/SEERER_3_Report_FINAL_eng.pdf, odczyt: 14.11.2013. 
3 Regional Economic Prospects…, op. cit. 
4 P. Bjeli , D. Ja imovi , I. Taši , Effects of the World Economic Crisis on Exports in the 
CEEC: Focus on the Western Balkans, „Economic Annals”, t. LVIII, nr 196 (2013), s. 71. 
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Wykres 3. Wzrost gospodarczy pa stw Ba kanów Zachodnich na tle pozosta ych pa stw 
ba ka skich 

 
ród o: W. Bartlett, I. Udali , Introduction, (w:) W. Bartlett, I. Udali , Social Consequences of 

the Global Economic Crisis in South East Europe, London School of Economic Science, Lon-
don 2013, s. 3. 
 

Brak mo liwo ci ponownego zwi kszenia poziomu zad u enia pa stwa wywo a  
w analizowanych pa stwach potrzeb  poszukiwania dodatkowych róde  dochodów bud-
etowych. Najprostszym rozwi zaniem wydawa o si  podniesienie stawek podatku do-

chodowego od osób fizycznych – o tyle uzasadnione, e w porównaniu z pozosta ymi 
pa stwami Europy na Ba kanach by y one stosunkowo niskie (w Albanii i Czarnogórze 
obowi zywa a w dodatku jedna stawka tego podatku dla wszystkich obywateli, niezale -
nie od wysoko ci ich dochodów). Obawy przed wybuchem niezadowolenia spo ecznego 
oraz trwaj ca w wi kszo ci pa stw regionu kampania wyborcza spowodowa y jednak 
wycofanie si  rz dów z zapowiedzi znacz cej podwy ki podatków. W Serbii i w Czarno-
górze zdecydowano jedynie o odej ciu od systemu nieomal liniowego na rzecz systemu 
progresywnego – odpowiedzialno  za zniwelowanie rosn cego deficytu bud etowego 
spad a na tych obywateli, którzy wykazywali dochody wy sze ani eli rednia krajowa. 
Podwy ka podatków w adnym kraju nie spowodowa a jednak zwi kszenia wysoko ci 
zasi ków b d  wiadcze  socjalnych w stopniu wy szym ni  o wska nik inflacji. 

Co wi cej, w pa stwach regionu znacz co pogorszy a si  dost pno  wiadcze  
socjalnych. Wp yw na zmniejszenie liczby beneficjentów pomocy spo ecznej mia o 
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uszczelnienie systemu wyp aty zasi ków (tzw. Karta Spo eczna w Czarnogórze) lub 
zaostrzenie kryteriów, które trzeba by o spe ni , by okre lon  pomoc pa stwa uzyska  
(obowi zek rejestracji w urz dzie pracy w Czarnogórze, zmniejszenie pu apu mini-
malnego dochodu kwalifikuj cego do uzyskania zapomogi w Macedonii, obowi zek 
zg oszenia si  do lokalnego centrum w Albanii). Wsz dzie przyj to natomiast zasad  
zamro enia wysoko ci zasi ków oraz wiadcze  emerytalnych lub waloryzowania ich 
wy cznie w odniesieniu do poziomu inflacji.  

Najszerszy zakres dzia a  aktywizacyjnych na rynku pracy podj to w Albanii, 
w której szczególny nacisk po o ono na szkolenia zawodowe dla kobiet, dzi ki czemu 
uda o si  w znacz cym stopniu ograniczy  stop  bezrobocia w tej w a nie grupie 
osób. W Macedonii z kolei uznano, e panaceum na problem bezrobocia mo e okaza  
si  szeroko zakrojony program inwestycyjny „Skopje 2014”. Brak jest na razie da-
nych, które mog yby potwierdzi  efektywno  zastosowanego rodka aktywizuj cego 
bezrobotnych w macedo skiej stolicy.  

Zdecydowanie najwi kszy nacisk rz dy pa stw Ba kanów Zachodnich po o y y 
jednak na dzia ania zmierzaj ce do pozyskania inwestycji zagranicznych i pobudzenia 
aktywno ci rodzimych przedsi biorców.  

2.  Klasyczny b d gospodarek peryferyjnych: marginalizacja polityki spo ecznej, 
fetyszyzacja bezpo rednich inwestycji zagranicznych  

Spadek liczby i warto ci bezpo rednich inwestycji w regionie jest jedynie odzwier-
ciedleniem trendu wiatowego i to – jak mo na przypuszcza  – w pomniejszonej skali 
(zob. tabela 33 na stronie nast pnej). Polityka prowadzona przez poszczególne rz dy 
w pa stwach Ba kanów Zachodnich wskazuje na to, e to w a nie ten czynnik uznany 
zosta  za prymarn  przyczyn  pogorszenia si  pozosta ych wska ników makroeko-
nomicznych. W strategiach poszczególnych polityk gospodarczych zapisano wi c, e 
dba o  o nap yw nowych inwestycji zagranicznych powinna by  priorytetem rz dów 
i – obserwuj c aktywno  mi dzynarodow  premierów i ministrów pa stw Ba kanów 
Zachodnich – mo na odnie  wra enie, e podporz dkowane temu priorytetowi zosta-
y wszelkie dzia ania, cho  w wielu przypadkach maj  one niekorzystny wp yw na po-

zycj  mi dzynarodow  podmiotów, które o inwestycje zabiegaj .  
Liderem regionu pod wzgl dem inwestycji zagranicznych sta a si  ostatnio Serbia, 

w której warto  inwestycji zagranicznych w 2011 roku przekroczy a 1,3 miliarda euro. 
Do najpowa niejszych inwestorów nale y zaliczy  w tym pa stwie: belgijsk  Delhaize, 
niemieckiego Boscha, w oski Benetton, ameryka ski Cooper Tires czy austriackiego 
Swarovskiego. G ównymi czynnikami sk aniaj cymi do inwestowania w Serbii s : du-
y rynek zbytu, stosunkowo niskie koszty si y roboczej oraz polityka podatkowa rz du 
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(Serbia szczyci si  obecnie najni szym podatkiem dla przedsi biorców w Europie)5. 
Na drugim miejscu – bior c pod uwag  kryterium warto ci inwestycji zagranicznych – 
znajduje si  Albania. W 2010 roku zainwestowano w tym pa stwie prawie 800 milio-
nów euro. Co istotne, by  to jeden z niewielu europejskich przypadków, w którym war-
to  inwestycji zagranicznych wzros a pomimo wiatowego kryzysu6. 

 
Tabela 33. Warto  inwestycji zagranicznych w pa stwach Ba kanów Zachodnich 

w latach 2005–2010 (w mln €) 
Rok 

Pa stwo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Albania 213 259 481 665 717 793 
Bo nia i Hercegowina 613 766 2 080 932 246 63 
Czarnogóra 501 622 934 960 1 527 760 
Kosowo 108 295 441 366 287 366 
Macedonia 96 433 693 586 201 293 
Serbia 1 577 4 256 3 439 2 955 1959 1 329 
ród o: opracowanie w asne, na podstawie danych urz dów statystycznych oraz banków cent-

ralnych analizowanych pa stw. 
 

Nawet w adze Kosowa – pomimo niejasnego statusu prawnomi dzynarodowego 
prowincji/pa stwa – usilnie zabiegaj  o pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. 
W tym celu powo ana zosta a zreszt  Kosowska Agencja Promocji Inwestycji dzia a-
j ca pod egid  ministerstwa handlu i ekonomii. Pa stwami, z którymi w adze Kosowa 
ch tnie prowadz  negocjacje, s  pa stwa silnie powi zane handlowo z Albani  – W o-
chy oraz Szwajcaria. Je li chodzi o warto  inwestycji, to w Kosowie dominuj  kraje 
UE: Niemcy, S owenia i Austria. Coraz wa niejszym podmiotem staj  si  te  Chiny. 
Je li jednak wzi  pod uwag  sam  liczb  inwestycji, to na czo o wysuwa si  Albania. 
Za ni  znajduj  si  takie pa stwa, jak Macedonia, Turcja i Chiny7. 

Bank wiatowy w raporcie „Doing Business 2012” umieszcza kraje Ba kanów 
Zachodnich kolejno na miejscach: 22 – Macedonia, 56 – Czarnogóra, 82 – Albania, 
92 – Serbia, 117 – Kosowo, 125 – Bo nia i Hercegowina ( cznie sklasyfikowano 183 
kraje). Podkre lono, e w Macedoni uproszczono procedur  uzyskiwania pozwolenia 

                                                           
5 B. Barlovac, Serbia Leads Rest of Balkans in FDI in 2011, http://www.balkaninsight.com/en/ 
article/serbia-leads-in-balkan-fdi-inflow, odczyt: 16.06.2013. 
6 FDI soars in Albania, http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes 
/roundup/2011/08/03/roundup-cl-06, odczyt: 16.06.2013. 
7 S. Dervisholli, Opportunities to Foreign Investment in Kosovo, s. 19, https://ritdml.rit.edu/ 
bitstream/handle/1850/14112/Sytrime_Dervisholli_CapstoneProject_Report_8-31-2011.pdf?se 
quence=1, odczyt: 15.08.2013. 
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na budow , znacz co obni ono tak e op aty notarialne oraz wprowadzono sztywne 
terminy wydawania decyzji przez urz dy pa stwowe. Powsta o te  prywatne biuro 
informacji kredytowej. Wreszcie nowelizacje odpowiednich ustaw doprowadzi y do 
zwi kszenia transparentno ci procesów upad o ciowych. W przypadku Czarnogóry po-
zytywnie oceniono zmniejszenie obci e  fiskalnych nak adanych na przedsi biorców 
(zmniejszenie wysoko ci podatków oraz unifikacj  op at na rzecz wiadcze  socjal-
nych), a tak e fakt wprowadzenia w ycie nowego prawa upad o ciowego, które prze-
widuje mo liwo  zwrotu zabezpieczonych nale no ci wierzycieli i ugod  przed za-
ko czeniem ca ego post powania upad o ciowego. W pozosta ych pa stwach zmiany 
maj ce na celu wprowadzenie udogodnie  na rzecz biznesu mia y charakter „kosme-
tyczny”8. 

2.1.  Potencjalne inwestycje w sektorze energetycznym  
Rz dy poszczególnych pa stw zwracaj  uwag  na cztery kwestie zwi zane z bezpie-
cze stwem energetycznym. Po pierwsze, istnieje powszechna wiadomo  co do tego, 
e infrastruktura techniczna zwi zana z produkcj  i przesy em energii jest stara i za-

wodna, do tego w du ym stopniu uzale niona od warunków atmosferycznych. Po dru-
gie, w adze zdaj  sobie spraw , e kwestia energetyczna ma ogromne znaczenie geo-
polityczne, a podpisywane kontrakty b d  odbierane jako deklaracje stricte politycz-
ne. Po trzecie, istotnym celem ka dego pa stwa jest zdywersyfikowanie dostaw su-
rowców energetycznych, co k óci si  z interesami dostarczycieli d cych do mono-
polizacji rynków. Po czwarte wreszcie, uwalnianie cen energii oraz stymulowanie jej 
zu ycia mo e wywo ywa  niezadowolenie ludno ci (wynikaj ce cho by z wp ywu 
tych dzia a  na gospodark ). 

Jasne stanowisko w sprawie energetycznych projektów inwestycyjnych maj  – jak do 
tej pory – jedynie Serbia (porozumienia na rzecz budowy gazoci gu South Stream) oraz 
Albania (zaanga owanie na rzecz gazoci gu TAP i importu azerskiego gazu). Pozosta e 
kraje regionu – w zale no ci od uwarunkowa  geopolitycznych – staraj  si  wybiera  po-
mi dzy gazoci gami popieranymi przez Rosjan oraz wspieranymi przez UE. Macedonia 
i Republika Serbska BiH sk aniaj  si  ku wspó pracy z Rosj , natomiast Federacja BiH, 
Kosowo i Czarnogóra swoj  przysz o  energetyczn  wi  z Albani .  

W przypadku Bo ni i Hercegowiny nie ma adnej spójnej wizji rozwoju polity-
ki energetycznej. W raporcie z 2011 roku Komisja Europejska stwierdza wprost, e 
„podmioty maj  swoje w asne plany strategiczne bez harmonizuj cych kryteriów oraz 
                                                           
8 South East Europe Regular Economic Report, s. 33, http://www-wds.worldbank.org/external 
/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/12/06/000386194_20111206002312/Rendered/
PDF/659180WP0P1277036B0SEE0RER0Document.pdf, odczyt: 08.09.2013. 
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bez wspólnego podej cia do priorytetów inwestycyjnych”. Jedyn  cz ci  BiH posia-
daj c  swój w asny urz d regulacyjny w zakresie energetyki jest dystrykt Br ko9. 

O tym, e Kosowo nie wypracowa o jak dot d spójnej polityki energetycznej wiad-
cz  chocia by obrady okr g ego sto u energetycznego, które odby y si  w Prisztinie 
2 lutego 2012 roku. W ród dyskutantów panowa a powszechna zgoda co do tego, e 
elektrownia Kosowo A, z uwagi na przestarza e technologie oraz zanieczyszczenie ro-
dowiska, powinna zosta  zamkni ta tak szybko, jak to mo liwe. Pomys em na zast -
pienie dostaw energii z Kosowa A mog yby by  inwestycje w energi  odnawialn : 
wiatrow , wodn , solarn  oraz uzyskan  z biomasy. Problem w tym, e – jak podnosi 
temtejsze ministerstwo rozwoju gospodarczego – s  to rozwi zania drogie. W Koso-
wie wci  najtaniej produkuje si  energi , korzystaj c z zasobów w gla10.  

Szczególnie mocno kryzys energetyczny dotkn  w lutym 2012 roku Macedoni . 
Trudno to jednak uzna  za zaskakuj ce, skoro – jak stwierdza si  w raporcie KE – na 
pocz tku wrze nia 2011 roku ilo  zapasów ropy naftowej wystarcza a na zaspokoje-
nie potrzeb w ci gu 33 dni (licz c rednie macedo skie zu ycie)11. By  mo e z tym 
zwi zane jest zlecenie przez rz d macedo ski studium wykonalno ci elektrowni ato-
mowej, która mog aby Macedonii zapewni  energi  po 2020 roku12. 

W Serbii jedynie 60% zapotrzebowania na energi  pokrywa produkcja krajowa13. 
Kraj posiada Strategi  Rozwoju Sektora Energetycznego do 2015 roku uchwalon  dzie-
si  lat wcze niej. Nowe prawo energetyczne przewiduje, e kolejne strategie b d  
opracowane na okres 15 lat. Do tej pory wi kszo  importowanego gazu dociera do 
Serbii z Rosji przez W gry. Sposobem uniezale nienia si  od tego kana u dostaw ma 
by  budowa nowego gazoci gu cz cego Niš z Dimitrovgradem na granicy serbsko-
bu garskiej14. 

Warto zwróci  uwag  na fakt, e w kwestii polityki energetycznej g os coraz cz -
ciej zabieraj  w adze serbskiej prowincji autonomicznej, Wojwodiny. Branislava Be-
li , wiceprzewodnicz ca tamtejszego parlamentu, wprost przyzna a, e rosyjski gaz 
jest dla jej regionu zbyt drogi i nic nie wskazuje na to, by ceny mia y si  drastycznie 
zmieni . W zwi zku z tym rz d Wojwodiny przygotowuje w asne strategie rozwoju 
                                                           
9 Progress Report, s. 48, http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/1172178.PDF, odczyt: 
06.09.2013. 
10 An Independent Study Challenges Energy Policy in Kosovo, http://www.indep.info/?id=5,0,0,1, 
e,2, odczyt: 06.09.2013. 
11 Bosnia and Herzegovina 2011…, op. cit., s. 48. 
12 Ibidem, s. 49. 
13 Ibidem, s. 82. 
14 Ibidem, s. 83. 
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energetycznego15. Aktywno , któr  gabinet pod wodz  Bojana Pajticia przejawia 
w tym zakresie, potwierdza s owa B. Beli  – w listopadzie 2011 roku podpisano z NIS 
(Naftna Industrija Srbije) porozumienie o wspó pracy w zakresie eksploatacji poten-
cjalnych 78 geotermalnych róde  znajduj cych si  na terenie prowincji. Autonomi  
tych dzia a  os abia jednak fakt, e NIS to spó ka, w której 51% udzia ów posiada 
Gazprom.  

Spo ród pa stw Ba kanów Zachodnich tylko Serbia podpisa a umow  z Gazpro-
mem w zakresie South Stream. Znajduje to swoje odzwierciedlenie na mapie projekto-
wanych gazoci gów – nitka po udniowa szerokim ukiem omija Macedoni  i Albani , 
prowadz c przez Grecj  do W och. Nitka pó nocna dociera za  do Chorwacji, S owe-
nii i W gier, pomijaj c cho by Bo ni i Hercegowiny.  

Nie ma jednak adnych w tpliwo ci co do tego, e nie tylko Serbia jest sk onna do 
wspó pracy z Rosjanami. Na pocz tku lutego 2012 roku odby o si  spotkanie premiera 
Czarnogóry, Igora Lukšicia, z przedstawicielem Gazpromu, Leonidem Czugunovem. 
Omawiano na nim techniczne mo liwo ci przy czenia pa stwa do jednej z odnóg 
South Stream, uznaj c, e taka inwestycja jest przez czarnogórski gabinet „po dana”. 
Znamienne pozostaje to, e o negocjacjach poinformowa  Gazprom, brak natomiast 
jakiejkolwiek wzmianki o tym wydarzeniu ze strony w adz Czarnogóry16. Nale y przy-
pomnie , e do tej pory Czarnogór  uwa ano za pa stwo pragn ce uniezale ni  si  od 
serbsko-rosyjskiej wspó pracy gazowej – w 2007 roku wraz z Albani  i Chorwacj  
przyst pi a ona do koalicji w sprawie budowy gazoci gu IAP (z alba skiego Fier do 
chorwackiego Splitu), którym mia by by  transportowany gaz z Azerbejd anu17. Zain-
teresowanie przy czeniem do sieci South Stream wyrazi  równie  prezydent Republiki 
Serbskiej BiH, Milorad Dodik. W tym celu pod koniec listopada 2011 roku odby  on 
robocze spotkanie z prezesem Gazpromu, Aleksym Millerem.   

W Serbii zwraca si  tak e uwag  na to, e w specjalnej ustawie projekt South 
Stream okre lono jako realizacj  interesu publicznego. Nowe prawo zosta o uchwalo-
ne w celu maksymalizacji tempa prac nad budow  gazoci gu. Ze wzgl du na prio-
rytetowy charakter inwestycji wszelkie procedury maj  zosta  znacz co przyspieszo-
ne. Na razie nie odnotowano adnych opó nie  w stosunku do pierwotnego planu bu-
dowy gazoci gu – je li uda si  po stronie serbskiej dotrzyma  powy szych terminów, 
                                                           
15 Serbia’s Vojvodina to Meet EU Energy Goals Alone, http://www.balkanalysis.com/serbia 
/2011/06/03/serbia’s-vojvodina-to-meet-eu-energy-goals-alone/., odczyt: 07.09.2013.   
16 Montenegro to join South Stream, http://www.gazprom.com/press/news/2012/february/artic 
le129035/, odczyt: 09.09.2013. 
17 Ministerial Declaration on the Ionian-Adriatic Gas Pipeline Project, http://www.energy-
community.org/pls/portal/docs/40178.PDF, odczyt: 09.09.2013. 

 



148        Przemys aw ukiewicz    
 

nów, budowa ruszy pod koniec 2013 roku, a zako czy  powinna si  pod koniec 2015 
roku. Gaz pop ynie ruroci giem ju  rok pó niej18.  

Gazoci g South Stream ma by  wst pem do kolejnych inwestycji w regionie, tak-
e zwi zanych z przemys em energetycznym. Mowa jest przyk adowo o spó ce joint-

venture Srbijagazu i Gazpromu z mo liwo ci  rozszerzenia wspó pracy o inne pod-
mioty (rozmowy prowadzone s  z EPS, General Electric oraz niektórymi bankami). 
Spó ka mia aby si  zaj  budow  elektrociep owni, które by yby w stanie zapewni  
dostawy gazu i ogrzewania nie tylko do najwi kszych serbskich miast – Belgradu czy 
Nowego Sadu – ale tak e do innych miejscowo ci (maj  powsta  4 takie elektrow-
nie)19.  

Eksperci przewiduj , e Kosowo i Albania docelowo równie  korzysta  b d  z po-
tencja u rynkowego gazu pochodz cego z Rosji i docieraj cego na Ba kany przez 
South Stream. Najbardziej prawdopodobne jest to, e zostanie on dostarczony Grecji 
i stamt d, w zale no ci od zainteresowania i warunków umowy, trafi na wymienione 
rynki20.  

2.2. Regionalne ryzyka zwi zane z inwestycjami zagranicznymi  
O tym, czym mo e zako czy  si  lepa wiara w zbawienn  moc inwestycji zagrani-
cznych, ca kiem niedawno przekona y si  w adze Czarnogóry. Media wielokrotnie do-
nosi y o naciskach, którym poddawany by  czarnogórski rz d w trakcie negocjacji 
w sprawie przyst pienia do NATO. Warunkiem, jaki stawia y Czarnogórze Stany Zjed-
noczone, mia o by  wyra ne opowiedzenie si  za proeuropejskim kursem. danie 
to t umaczono obawami, e wi kszo  rosyjskich inwestycji finansowana jest z niele-
galnych róde  i mo e s u y  praniu brudnych pieni dzy21. Gdy tre  rozmów ame-
ryka sko-czarnogórskich wysz a na jaw, przedstawiciel USA wcale nie odci  si  
od tych sugestii, podkre laj c, e ma na wzgl dzie wy cznie bezpiecze stwo finan-
sowe Czarnogóry22.   

                                                           
18 Bajatovi : Južni tok možda nekima nije po volji, http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/375166  
/Bajatovic-Juzni-tok-mozda-nekima-nije-po-volji, odczyt: 09.09.2013. 
19 M. Krki , Kroz Srbiju e prolaziti 60 milijardi kubika gasa, http://www.blic.rs/Vesti/Eko 
nomija/352431/Kroz-Srbiju-ce-prolaziti-60-milijardi-kubika-gasa, odczyt: 16.09.2013.  
20 N. Arvanites, Gr ka izvan ruskog gasnog korodora, http://www.balkanmagazin.net/nafta-i-
gas/cid177-51876/grcka-izvan-ruskog-gasnog-korodora, odczyt: 16.09.2013. 
21 Dejmon Vilson: Alijansi ne smetaju ruske investicije u Crnoj Gori, http://www.pobjeda.me/ 
2012/04/20/dejmon-vilson-alijansi-ne-smetaju-ruske-investicije-u-crnoj-gori/, odczyt: 16.09. 
2013. 
22 Ibidem. 
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W efekcie ameryka skich nacisków Czarnogóra anulowa a kontrakt na zakup Kom-
binatu Aluminium Podgorica (KAP) przez spó k  zale n  od rosyjskiego oligarchy, 
Olega Dieripaski. Wycofanie si  z tej inwestycji by o bardzo kosztowne, poniewa  
w momencie podpisywania umowy rz d Czarnogóry zobowi za  si  do por czenia kre-
dytu inwestycyjnego zaci gni ctego przez O. Dieripask  w Deutsche Banku – po od-
st pieniu od porozumienia musia  t  po yczk  sp aci . Wycofanie Rosjan z KAP spo-
wodowa o tak e problemy zale nej od niej ekonomicznie du ej kopalni boksytu w Nik-
šiciu. Na domiar z ego okaza o si , e Rosjanie pozostawili po sobie d ugi23. 

Decyzja czarnogórskiego rz du wywo a a spory rezonans w Rosji. Ambasador te-
go pa stwa pozwoli  sobie na publiczne wyra enie niezadowolenia, u ywaj c rzadko 
spotykanych w dyplomacji argumentów. Stwierdzi  przyk adowo, e Czarnogóra jako 
pa stwo jest niepowa na, bo najpierw „b aga” Rosjan o przyj cie i uratowanie zak a-
du, a nast pnie ich stamt d wygania. Zaapelowa  tak e, by Rosjanie pami tali o posta-
wie rz du czarnogórskiego przy okazji planowania turystycznych wyjazdów24. Sektor 
turystyczno-nieruchomo ciowy w istocie wszed  w faz  stagnacji i to pomimo tego, e 
w odarze poszczególnych miast dbaj , by Rosjanie jednak z Czarnogóry nie wyje -
d ali 25. Faktem jest jednak upadek wielu firm budowlanych, które powa nie si  zad-
u a y, by móc inwestowa  w ogromne nadmorskie wie owce. 

Kolejnym problemem zwi zanym z zagranicznymi inwestycjami jest fakt niez-
bie no ci interesów pa stw inwestuj cych i przyjmuj cych. Jeszcze do niedawna wy-
dawa  si  mog o, e polityka energetyczna Rosji jest w istocie odpowiedzi  na d -
enia pa stw ba ka skich do ci lejszej integracji z UE. Zale no  ekonomiczna od 

Moskwy zbilansowa  mia a zale no  polityczn  od Brukseli. Jednak kryzys gos-
podarczy dotykaj cy tak e inwestorów rosyjskich oraz powoduj cy niech  rz dów 
pa stw ba ka skich do prywatyzacji strategicznych przedsi biorstw (oferowane ce-
ny s  zbyt niskie w stosunku do ich realnej warto ci) obni y y poziom wymiany 
handlowej pomi dzy Rosj  a poszczególnymi pa stwami regionu. Firmy rosyjskie 
zaw zi y swój kr g zainteresowania w a ciwie wy cznie do projektów energety-
cznych, podczas gdy chocia by w adze Serbii ch tnie widzia yby w swoim pa stwie 
inwestorów z innych bran  gospodarki (np. nowe technologie, sektor IT, rynek us-
ug). 

                                                           
23 E. Krci , Rusi pakuju kofere, ostavljaju dugove, http://www.slobodnaevropa.org/content/rusi- 
pakuju-kofere-ostavljaju-dugove/24754350.html, odczyt: 20.09.2013. 
24 Ruski ambasador: Ne razumem politiku Vlade Crne Gore, http://www.vesti-online.com/Ves 
ti/Ex-YU/214034/Ruski-ambasador-Ne-razumem-politiku-Vlade-Crne-Gore, odczyt: 20. 09.2013. 
25 Ruske investicije u Crnoj Gori, http://balkans.aljazeera.net/video/ruske-investicije-u-crnoj-go- 
ri, odczyt: 20.09.2013. 
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3. S abo  instytucjonalna pa stw Ba kanów Zachodnich jako wyzwanie 
dla polityki spo ecznej 

 

Za najwa niejsze problemy, które hamuj  rozwój poszczególnych pa stw regionu, 
uzna  nale y: wysoki poziom korupcji, która sta a si  elementem kultury politycz-  
no-ekonomicznej regionu (zinstytucjonalizowa a si ), zwi zan  z tym s abo  aparatu 
pa stwa (zw aszcza systemu kontroli celnej i podatkowej), istnienie szarej strefy skut-
kuj ce zmniejszonymi wp ywami z podatków oraz rozliczne ograniczenia w dost pie 
do rynku (licencje, koncesje, itp.). 

Jedn  z wi kszych bol czek pa stw Ba kanów Zachodnich w kwestii rozwoju gos-
podarczego jest wysoki poziom korupcji. Wyniki wi kszo ci bada  dotycz cych tego 
zagadnienia dowodz  tego, e istnieje du e spo eczne przyzwolenie na dawanie i bra-
nie apówek. W Albanii 58% obywateli uwa a, e skorumpowani s  przedsi biorcy, 
natomiast ponad 80% Alba czyków jest przekonanych, e apówki bior  zw aszcza 
celnicy oraz urz dnicy skarbowi26. W Czarnogórze panuje z kolei przekonanie co do 
tego, e szczególnie skorumpowani s  celnicy oraz policjanci. Ciekawe te , e Czar-
nogórcy cz ciej pos dzaj  o apówkarstwo przedsi biorców prywatnych ni  przedsta-
wicieli firm pa stwowych27. Zdecydowanie lepiej oceniaj  biznesmenów mieszka cy 
Macedonii (poni ej 10% wskaza  na ten zawód jako skorumpowany) – w zamian za 
to w wi kszo ci uznaj , e najbardziej podatni na apówkarstwo s  macedo scy s -
dziowie28. Ponad 50% obywateli Serbii uwa a, e korupcji dopuszczaj  si  policjanci, 
celnicy i s dziowie. Na biznesmenów w tym kontek cie wskazuje nieca e 40% Ser-
bów29. W przypadku Bo ni i Hercegowiny na niedostateczne dzia ania zwi zane z za-
pobieganiem korupcji zwraca nawet uwag  UE, która uzale nia kolejne post py ne-
gocjacyjne od uchwalenia ustaw umo liwiaj cych s u bom skuteczniejsz  walk  
z tym procederem30. W Czarnogórze powszechne oburzenie wywo a o ci kie pobicie 

                                                           
26 Corruption in Albania, http://www.againstcorruption.eu/uploads/norad/Albania.pdf, s. 8, od-
czyt: 14.09.2013). 
27 Corruption in Montenegro: Bribery as Experienced by the Population, s. 39, http://www. 
unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Montenegro_corruption_report_ 
web.pdf, odczyt: 14.09.2013. 
28 Corruption in the former Yugoslav Republic of Macedonia: Bribery as Experienced by the 
Population, s. 38, http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Corrup 
tion_report_fYR_Macedonia_FINAL_web.pdf, odczyt: 14.09.2013. 
29 Corruption in Serbia: Bribery As Experienced By The Population, s. 37, http://www.unodc. 
org/documents/data-and-analysis/statistics/corruption/Serbia_corruption_report_web.pdf, odczyt: 
14.09.2013. 
30 Bosnia and Herzegovina 2011…, Progress Report, op. cit. 
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Olivery Laki , dziennikarki „Vjesti”, która w 2011 roku opublikowa a artyku y de-
maskuj ce korupcj  w przemy le tytoniowym31. Z kolei badacze wskazuj  na to, e 
w Kosowie pomimo bardzo wysokiego indeksu postrzegania korupcji, nie odnotowuje 
si  wielu zatrzyma  zwi zanych z tym procederem, co mo e wskazywa  na nisk  wy-
krywalno , a zarazem powszechno  dawania oraz brania apówek. W 2010 roku 
indeks postrzegania korupcji mierzony przez Amnesty International wynosi  (w na-
wiasie podano miejsce w rankingu pa stw): w Albanii – 3,3 (87.), w BiH – 3,2 (91.), 
w Czarnogórze – 3,7 (69.), w Kosowie – 2,8 (110.), w Macedonii – 4,1 (62.), w Serbii 
– 3,5 (78.)32. 

Powa nym utrudnieniem w rozwoju gospodarczym jest istnienie w pa stwach re-
gionu szarej strefy. W wi kszo ci pa stw dotyczy to zw aszcza rynku pracy – osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne i tak uzyskuj  dochody, tyle e nie odprowadzaj  od 
nich podatku. W Albanii, z uwagi na brak kas fiskalnych, w wielu punktach us ugo-
wo-handlowych, nagminnie nie odprowadza si  podatku VAT33. Macedo ski rz d 
szacuje, e warto  obrotów w szarej strefie w porównaniu z rokiem 2005 wprawdzie 
si  zmniejszy a, ale i tak wynosi oko o 30% rocznego PKB34. W 2011 roku mini-
strowie Serbii, Bo ni i Hercegowiny, S owenii i Czarnogóry podpisali umow  o pod-
j ciu wspólnych dzia a  w celu ograniczenia szarej strefy w tych pa stwach, ale jak 
do tej pory zapisy te nie znalaz y odzwierciedlenia w praktyce legislacyjnej35. 

Walka z korupcj  i indolencj  administracyjn  to g ówne wyzwanie stoj ce przed 
w adzami analizowanych pa stw. Popraw  sytuacji mog  wymusi  rygory instytucjo-
nalne wyznaczane przez UE, cho  nie nale y mie  z udze : nawet formalne zaostrze-
nie przepisów zwi zanych z walk  z korupcj  nie prze o y si  natychmiast na prakty-
k  ycia politycznego i gospodarczego. Równie istotne – cho  z punktu widzenia pra-
wa trudniejsze – jest zapobieganie nepotyzmowi. Podobnie jednak jak w przypadku 
korupcji ma on pod o e kulturowe (zw aszcza w Albanii i w Kosowie, gdzie wci  sil-
ne w spo ecze stwie s  struktury klanowe), w zwi zku z czym jedynie zmiana postaw 

                                                           
31 Montenegro Journalist Attacked for Reporting on Corruption, http://www.rferl.org/content/ 
journalists_in_trouble_montenegro_journalist_attacked/24509629.html, odczyt: 14.09.2013. 
32 Corruption Perceptions Index 2010, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_ 
indices/cpi/2010/results, odczyt: 14.09.2013. 
33 Albania’s Grey Economy Sidesteps VAT Crackdown, http://www.balkaninsight.com/en/article 
/cash-registers-fail-to-dent-albania-s-grey-economy, odczyt: 14.09.2013. 
34 FYROM's government dedicated to combat grey economy, http://www.balkans.com/open-
news.php?uniquenumber=133128, odczyt: 16.09.2013. 
35 Balkan Countries Sign Agreement to Fight Grey Economy, http://www.balkaninsight.com/en/ 
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i wiadomo ci (tj. nacisk na edukacj ) mog  zagwarantowa  polepszenie sytuacji w tym 
zakresie. 



Zako czenie 
 

Zasadniczym celem pracy by a odpowied  na pytanie o to, w jaki sposób rz dy posz-
czególnych pa stw Ba kanów Zachodnich radzi y sobie ze spo ecznymi skutkami kry-
zysu gospodarczego oraz weryfikacja trzech hipotez, które zak ada y, e:  
1) brak instytucjonalizacji partii politycznych oraz s abo  instytucji pa stwa b d  

skutkowa y brakiem spójnej ideologicznie wizji prowadzenia polityki spo ecznej 
w czasach kryzysu;  

2) wiod c  strategi  reagowania na spo eczne skutki kryzysu b dzie – charakterys-
tyczne dla gospodarek peryferyjnych – po o enie nacisku na pozyskiwanie inwes-
tycji zagranicznych przy wykorzystaniu atutu, jakim jest tania si a robocza w pa -
stwach regionu;  

3) niepowodzenie we wdra aniu ambitnych programów spo ecznych, maj cych na 
celu przede wszystkim wzmacnianie kapita u spo ecznego i ludzkiego, wynika nie 
tylko z krótkowzroczno ci rz dz cych, ale tak e z uwarunkowa  kulturowych: 
braku zaufania obywateli wobec instytucji pa stwa oraz nieufno ci obywateli wo-
bec siebie nawzajem, b d cej efektem tragicznych do wiadcze  historycznych. 
W toku bada  uda o si  potwierdzi  wszystkie trzy hipotezy. Analiza programów 

partii politycznych oraz rz dowych strategii uprawnia do wysnucia wniosku, e nie-
zale nie od tego, które ugrupowanie przejmuje w adz , realizuje zbli on  polityk  spo-
eczno-ekonomiczn  b d c  wypadkow  ideologii liberalizmu (zw aszcza w aspekcie 

atencji dla wolnego rynku oraz przedsi biorczo ci prywatnej jako czynnika wydatnie 
wp ywaj cego na sytuacj  na rynku pracy) oraz etatyzmu (w zakresie ochrony grup 
spo ecznych uznanych za zagro one ubóstwem i marginalizacj ). Jest to proces cha-
rakterystyczny nie tylko dla pa stw ba ka skich, ale tak e dla innych regionów na 
wiecie. Wynika wprost z przyjmowania przez liderów politycznych za o enia, e tyl-

ko nieortodoksyjny i maksymalnie elastyczny program wyborczy b dzie w stanie za-
ch ci  du  grup  obywateli do g osowania na dane ugrupowanie. Partie z jednej 
strony obiecuj  wi c zwi kszenie zasi ków socjalnych, wsparcie oferowane grupom 
wykluczonym oraz redukcj  obci e  podatkowych, z drugiej za  – przedstawiaj  
strategi  dzia a  obliczonych na przyci gni cie na rynek zagranicznych inwestycji 
oraz u atwienie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. 

W obliczu trudno ci finansowych w adnym z pa stw regionu Ba kanów Zachod-
nich nie zdecydowano si  na dzia ania niepopularne spo ecznie (znacz ce podwy ki 
podatków, redukcj  liczby etatów w sektorze publicznym, obni ki wysoko ci emery-
tur czy rent), wr cz przeciwnie: przekonywano, e w a nie w dobie kryzysu gospo-
darczego zarabiaj cy najwi cej powinni ponosi  wi ksze koszty spo eczne (st d na 
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przyk ad podniesienie podatków dla obywateli najbardziej zamo nych). Rz dy wola y 
te  podnosi  poziom zad u enia publicznego, ani eli nara a  si  na krytyk  spo eczn  
i ryzyko szybkiej utraty w adzy. Najwi ksz  aktywno  politycy partii rz dz cych 
po wi cali jednak na stymulowanie przedsi biorczo ci oraz pozyskiwanie nowych in-
westycji zagranicznych. Uznano, e nap yw nowych inwestorów jest najlepszym spo-
sobem na przezwyci enie spo ecznych skutków kryzysu gospodarczego, spo ród któ-
rych za najbardziej dotkliwe powszechnie uchodz  problemy na rynkach pracy, skut-
kuj ce wzrostem poziomu ubóstwa. 

Ten brak konkretnych dzia a  zmierzaj cych do naprawy systemu finansów pub-
licznych niejednokrotnie krytykowa y instytucje mi dzynarodowe, na których pomoc 
poszczególne pa stwa regionu liczy y. Przedstawiciele Mi dzynarodowego Funduszu 
Walutowego zawiesili nawet rozmowy z serbskim rz dem i powrócili do negocjacji 
dopiero wówczas, gdy ust puj cy gabinet zapowiedzia  gotowo  zastosowania si  do 
dyrektyw proponowanych w planie pomocowym. W ten sposób MFW spowodowa , 
e w najbli szym czasie w Serbii mo e zosta  przeprowadzonych szereg reform, które 

w krótkim okresie mog  wywo a  znacz ce spo eczne niezadowolenie, natomiast 
w d u szej perspektywie ogranicz  poziom d ugu publicznego i ryzyko powtórzenia 
si  scenariusza greckiego czy irlandzkiego. Tak e Unia Europejska w trakcie rozmów 
o cz onkostwie z delegacjami poszczególnych pa stw regionu k adzie du y nacisk na 
sanacj  wydatków publicznych, czym wydatnie przyczynia si  do podj cia dzia a  
zmierzaj cych cho by do „uszczelnienia” systemu pomocy spo ecznej i likwidacji jed-
nej z najwi kszych bol czek pa stw regionu – „szarej strefy”, co jednak e trudno za-
liczy  do instrumentarium aktywno ci pa stwa w zakresie polityki spo ecznej. St d 
te  wp yw instytucji mi dzynarodowych na kreowanie nowoczesnej polityki spo ecz-
nej na Ba kanach Zachodnich uzna  nale y za ograniczony. 

Niniejsza analiza dowodzi tak e, e w adnym z badanych przypadków polityka 
spo eczna nie by a przedmiotem namys u „wielosektorowego”. Cz ciej uznawano j  
za instrument bie cego reagowania na aktualne problemy spo eczne, nie dostrzegaj c 
jej potencja u modernizacyjnego i innowacyjnego. Wp ywa na to z pewno ci  s abo  
sektora pozarz dowego na Ba kanach skupionego wokó  kilku du ych organizacji ws-
pieranych przez zagranicznych donatorów i zajmuj cych si  przede wszystkim kwe-
stiami geopolitycznymi i makroekonomicznymi. Ta z kolei jest efektem nik ej wiado-
mo ci warto ci spo ecznego zaanga owania i zdecydowanie wi kszej atencji dla kul-
tury koneksji rodzinnych i towarzyskich ani eli dla dzia ania o charakterze ogólno-
spo ecznym. Tak e w polityce najwi kszych regionalnych przedsi biorstw pró no do-
szukiwa  si  elementów spo ecznej odpowiedzialno ci biznesu. Przedsi biorcy lokuj -
cy swoje inwestycje w a nie na Ba kanach czyni  to przekonani o korzy ciach, jakie 
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przyniesie im redukcja kosztów pracy, w zwi zku z tym rzadko decyduj  si  na do-
datkowe inwestycje w kapita  ludzki.  

Ignoruj c potrzeb  wielosektorowego spojrzenia na polityk  spo eczn , trudno roz-
wi zywa  powa ne problemy strukturalne, cho  kryzys gospodarczy mo e stanowi  
do tego rzadko spotykany impuls. Spo ecze stwa w dobie kryzysu s  bowiem w stanie 
podj  wi cej wyrzecze , maj c wiadomo  tego, e dotkliwe ekonomicznie reformy 
stanowi  pierwszy krok na drodze do osi gni cia szybszego tempa wzrostu gospo-
darczego, a co za tym idzie – ogólnospo ecznego dobrobytu. Niewykorzystanie tego 
momentu – przez wzgl d na strach i koniunkturalizm – mo e skutkowa  tym, e ko-
lejne perturbacje na rynkach finansowych ponownie ujawni  w regionie Ba kanów 
Zachodnich s abo  pa stwa oraz niewystarczaj cy zasób kapita u spo ecznego, lecz 
wówczas skutki spo eczne oka  si  zdecydowanie bardziej dotkliwe, a rz dz cy do-
piero wówczas b d  musieli si  liczy  z poci gni ciem ich do politycznej odpowie-
dzialno ci. 

Wszystkie powy sze wnioski uprawniaj  do wysnucia nast puj cej konkluzji: 
w warunkach kryzysu gospodarczego pa stwa regionu Ba kanów Zachodnich nie zdo-
a y przeprowadzi  skutecznych reform, które mog yby zapobiec spo ecznym skutkom 

tego kryzysu, co wi cej – doprowadzi y do powstania deficytu polityki spo ecznej, 
która – co paradoksalne – ust pi  musia a miejsca neoliberalnej polityce gospodarczej 
zorientowanej na pobudzanie przedsi biorczo ci oraz nap yw inwestycji zagranicz-
nych. T  pierwsz  zredukowano praktycznie do obszaru dora nej pomocy spo ecznej 
udzielanej w formie wyp aty zasi ków, tylko incydentalnie podejmuj c aktywizacyjne 
dzia ania d ugoterminowe. Tej drugiej przypisano zbawienn  moc poprawy warunków 
na rynkach pracy, s dz c, e zapewnienie obywatelom zatrudnienia wp ynie automa-
tycznie na wzrost konsumpcji i przyspieszenie tempa rozwoju spo eczno-gospodar-
czego. 



Summary 

THE WEAKNESS OF SOCIAL POLICY IN THE CONTEXT  
OF THE CONTEMPORARY ECONOMIC CRISIS.  
THE CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES 

The main aims of the study were to answer the question how did the governments of 
the Western Balkan countries cope with the social consequences of the contemporary 
economic crisis and to verify the following hypotheses:  
1)   The low level of institutionalization of the political parties and the weakness of the  

state institutions will result in the lack of a coherent ideological vision of social 
policy in times of the economic crisis;  

2)  The main strategies for responding to the social impact of the economic crisis will 
be prepared (as in many other peripheral economies) for foreign direct investors 
who tend – in most cases – to exploit cheap labour forces in the region;  

3)  The main reasons of failures in social programs implementation were the govern-
ments’ nearsightedness as well as the cultural factors: the lack of trust of citizens 
towards the state institutions and towards each other (as the result of the historical 
experience).

The study confirmed all hypotheses. First, the analysis of the political parties’ prog-
rams and the governments’ strategies leads to the conclusion that regardless of which 
political faction comes to power it makes a similar socio-economic policy which can 
be treated as the mix of the liberal key words (especially an admiration for the free 
market and private business) and welfare state paradigm (understood as a protection of 
social groups faced with the problem of poverty and marginalization). Secondly, in the 
context of fiscal crisis the governments of the Western Balkan countries do not make 
decisions which could be seen as socially unpopular (e.g. significant tax increases, 
limitation of the number of employees in the public sector, reduction of pensions or 
benefits). The politicians would rather increase the level of public debt than expose 
themselves to the public criticism. Third, this analysis shows that in none of the cases 
social policy is treated as a multisectoral activity.
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