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1. Co dalej z pandemią? Możliwe scenariusze.

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/m

akroekonomia/trendy-gospodarcze/co-dalej-z-

pandemia/

2. Jaka może być nowa normalność po 

pandemii?

https://www.rp.pl/Opinie/301289882-Marian-

Gorynia-Covid-19-i-nowa-normalnosc.html

3.  Czy pandemia COVID-19 zabije globalizację?

https://www.rp.pl/Opinie/200429208-Marian-

Gorynia-Globalizacja-po-pandemii.html

TRZY WAŻNE PYTANIA

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/co-dalej-z-pandemia/
https://www.rp.pl/Opinie/301289882-Marian-Gorynia-Covid-19-i-nowa-normalnosc.html
https://www.rp.pl/Opinie/200429208-Marian-Gorynia-Globalizacja-po-pandemii.html


• Kontynuacja – trwanie obecnej bardzo rozchybotanej, niestabilnej

sytuacji w niedającym się określić co do długości okresie,

naprzemienne okresy słabnięcia i nawrotów koronawirusa, w tym

nowe odmiany

• Endemia (endemie) – stałe występowanie zachorowań na jakąś

chorobę, np. zakaźną, na danym obszarze, z intensywnością

utrzymującą się przez wiele lat na zbliżonym poziomie. Wirus będzie

krążył w populacji i ludzie będą sezonowo chorować – czasem

bardzo ciężko

• Przełom naturalny – koronawirus utraci siłę rażenia na skutek

procesów naturalnych, podobnie jak to działo się w przeszłości z

innymi chorobami. Czasami bywa to nazywane samounicestwieniem

się wirusa
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• Przełom medyczny – wirus zostanie pokonany, ale nie siłami natury,

lecz na skutek odkryć naukowych przede wszystkim w dziedzinie

skutecznych szczepionek, a także efektywnych lekarstw służących

do walki z koronawirusem. Tutaj także można odwoływać się do

analogii z przeszłości – w historii medycyny można wskazać wiele

sukcesów, jakie udało się osiągnąć w walce z różnymi chorobami

• Zaskoczenie albo scenariusz nieodgadniony – swego rodzaju

zabezpieczenie się przed wystąpieniem takiego rozwoju wypadków,

który nie wpisywałby się w którykolwiek z wyżej wymienionych

wcześniejszych scenariuszy. To może być niedająca się nazwać w

tym momencie mieszanka elementów powyższych scenariuszy,

mogąca objawić się w niezliczonej liczbie kombinacji i odmian,

zróżnicowana przestrzennie i falująca w czasie
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1. PYTANIA:

• Czy normalność bez żadnego przymiotnika to rzeczywistość przed wybuchem

pandemii (rzeczywistość/normalność przedpandemiczna)?

• Czy nowa normalność obejmuje to wszystko, co stało się po wybuchu pandemii i

jest elementem trwającej jeszcze (tak długo aż ustąpi pandemia) rzeczywistości?

• Jak nazwać to, co wykształci się po ustąpieniu pandemii?

2. PROPOZYCJA:

• normalność to stan/rzeczywistość sprzed wybuchu pandemii;

• nowa normalność to stan/rzeczywistość po wybuchu pandemii i w trakcie jej

trwania;

• nowa nowa normalność to stan po ustąpieniu pandemii.

3. TRADYCYJNA NORMALNOŚĆ SPRZED PANDEMII - Na początku 2020 roku jeszcze przed

wystąpieniem czarnego łabędzia pandemii było niemało białych łabędzi, znanych wcześniej:

konfrontacja USA z Iranem, cyberwojna, złe relacje handlowe USA-Chiny promieniujące na

całą gospodarkę światową, wybory prezydenckie w USA, koszty zmiany klimatu i inne

trendy środowiskowe…tzw. normalność przedpandemiczna nie była wolna od zagrożeń i

trosk, a jej wspominanie z rozrzewnieniem i tęsknotą jest tylko dowodem krótkiej pamięci.
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• To, co wyżej zostało nazwane nową normalnością, było kombinacją wyżej wymienionych

czynników cechujących tradycyjną normalność – jak widać niewolną od licznych słabości

– z pasmem okoliczności definiujących pandemię. Jeśliby zredukować nową normalność

do wymiaru ekonomicznego, to oznaczała ona nagłe ograniczenie aktywności

gospodarczej spowodowane czynnikami pozaekonomicznymi czyli de facto zdrowotnymi.

• Tak rozumiana nowa normalność zawiera więc w sobie elementy normalności tradycyjnej,

jak i cechy wykształcone przez pandemię, które mogą mieć charakter zarówno

przejściowy – znikną wraz z ustąpieniem pandemii, oraz te, które pozostaną na zawsze i

w tym sensie zmodyfikują czy nawet zdominują nasze życie.

• Te ostatnie stanowią swoisty pomost do nowej nowej normalności czyli normalności

popandemicznej. Niezwykle ważne jest ponadto dostrzeżenie, że nowa nowa normalność

może być dodatkowo powiązana z pojawieniem się czynników dziś jeszcze nieznanych,

całkowicie nowych, o wydźwięku zarówno pozytywnym, jak i negatywnym.

• Przeprowadzone rozumowanie pokazuje, że nowa nowa normalność wcale nie musi być

lepsza od targanej sprzecznościami i negatywnymi efektami normalności tradycyjnej.

Warto więc pamiętać, by na liście postulatów cechujących nową nową normalność

znalazło się wyeliminowanie wcześniej wymienionych nieprawidłowości cechujących

funkcjonowanie światowego system społeczno-gospodarczego.
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• Zalety i wady oraz korzyści i niekorzyści płynące z globalizacji - Jaghdish Bhagwati:

globalization is good but not good enough – globalizacja jest dobra, ale nie dość dobra.

• Przyszłość globalizacji bez pandemii - jak wyglądałaby gospodarka światowa bez

pojawienia się COVID-19?

• Światowy kryzys finansowy z lat 2008-2011 stanowił cezurę w rozwoju procesów

globalizacji. Po kryzysie zauważalne stało się zahamowanie integracji globalnej. W 2015

r. zjawisko to zostało nazwane spowolnioną globalizacją (slow globalisation =

slowbalisation), a twórcą tego pojęcia był Adjiedj Bakas, holenderski pisarz i obserwator

trendów. Zwykło się jednak uważać, że będzie ono miało raczej charakter przejściowy, a

na długą metę siły globalizacji wrócą z tym większym wigorem.

• The Economist z 24 stycznia 2019 roku: „Patrząc z bardzo długiej perspektywy, na

przestrzeni wieków, marsz globalizacji jest nieunikniony, z wyjątkiem nieprzewidzianej

katastrofy. Postęp technologiczny obniża koszty handlu w każdym zakątku świata, a

ludzki impuls do nauki, kopiowania i czerpania zysków z nieznanego jest nie do

powstrzymania. Mogą jednak występować długie okresy spowolnienia, gdy integracja

ulegnie zahamowaniu lub spadkowi. Złoty wiek globalizacji przyniósł ogromne korzyści,

ale także koszty i polityczną reakcję. Nowy wzór handlu, który go zastąpi, będzie nie

mniej obarczony szansą, jak i niebezpieczeństwem”.

CZY PANDEMIA COVID-19 ZABIJE GLOBALIZACJĘ?  



Globalizacja z pandemią i po pandemii

• Zarówno w trakcie, jak i po okresie pandemii nie zostanie wyłączone działanie sił, które

skutkowały spowolnieniem globalizacji przed pojawieniem się COVID-19. Siły te będą

działać nadal, aczkolwiek usuną się przejściowo na dalszy plan i zostaną niejako

przysłonięte przez koronawirusa.

• Nagłe i niespodziewane uderzenie COVID-19 doprowadziło do powstania opinii, że świat

po pandemii będzie innym światem, nic już nie będzie wyglądać tak, jak przed

koronawirusem.

• Obserwacja reakcji na COVID-19 wśród rządów, polityków, naukowców, intelektualistów

wskazuje, że pojawiają się bardzo rozbieżne opinie odnośnie do roli państwa i rynku,

znaczenia współpracy międzynarodowej, plusów i minusów otwarcia gospodarek itp.

• Pandemia pokazuje jak ważna jest współpraca międzynarodowa. Świat stał się systemem

naczyń połączonych i taki już pozostanie.

• Bardzo ważne jest pytanie, jak może ukształtować się mapa wygranych i przegranych

wskutek obecnego kryzysu.

• Zasygnalizowane tendencje są prawdopodobne, ale ich skala i czas występowania będą

z pewnością zależne od skutków COVID-19 dla światowego PKB.
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Dziękuję za uwagę


