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Celem artykuáu jest przedstawienie i analiza generalnych zmian modelu polityki
gospodarczej realizowanego w wiĊkszoĞci krajów o rozwiniĊtej gospodarce rynkowej
po II wojnie Ğwiatowej, ich przyczyn oraz ich konsekwencji. Autor stawia tezĊ, Īe polityka gospodarcza w tradycyjnym ujĊciu, prowadzona na szczeblu paĔstw narodowych,
staje siĊ wspóáczeĞnie coraz bardziej nieskuteczna, nieefektywna i nieadekwatna do
wyzwaĔ tworzonych przez gospodarkĊ globalną. Gáówną tego przyczyną jest fakt,
iĪ naturalne zawodnoĞci rynków (przede wszystkim tendencje monopolistyczne oraz
negatywne efekty zewnĊtrzne) przejawiają siĊ w coraz silniejszym stopniu w skali
globalnej, pozostając poza oddziaáywaniem regulacyjnym paĔstw narodowych.

1. Tradycyjne zasady i cechy polityki gospodarczej

Po II wojnie Ğwiatowej, po wczeĞniejszych doĞwiadczeniach wielkiego kryzysu,
na teoretycznej podstawie ekonomii keynesowskiej, a takĪe niemieckiej ekonomii
ordoliberalnej w krajach Ğwiata zachodniego uksztaátowaá siĊ porządek spoáeczno-gospodarczy, który zapewniá im dáugotrwaáy wzrost gospodarczy i stabilnoĞü spoáeczną, a po kilkudziesiĊciu latach przyniósá im powszechny dobrobyt („záoty wiek
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kapitalizmu”). Opieraá siĊ on na poáączeniu demokracji parlamentarnej z regulowaną
przez paĔstwo gospodarką rynkową.
Ogólnie rzecz biorąc, system dziaáaá w taki sposób, Īe konsumenci (wszyscy
obywatele) swobodnie artykuáowali swoje potrzeby, których zaspokojenie zapewniaáa
rynkowa i wolnokonkurencyjna w zasadniczym wymiarze gospodarka. JednoczeĞnie
ci sami konsumenci – poprzez mechanizm demokracji parlamentarnej – wspóádecydowali o hierarchii celów rozwojowych oraz sposobach i kosztach ich realizacji,
a takĪe, co waĪne, o zakresie i gáĊbokoĞci oddziaáywania przez paĔstwo na gospodarkĊ
(regulowana gospodarka rynkowa).
Obszary, metody i narzĊdzia polityki gospodarczej, przesądzające o szczegóáach
relacji paĔstwo–gospodarka, wyglądaáy inaczej w liberalnej gospodarce amerykaĔskiej, inaczej w ordoliberalnej gospodarce niemieckiej, inaczej w gospodarkach
skandynawskich realizujących koncepcjĊ paĔstwa opiekuĔczego, a jeszcze inaczej
w socjalizującej gospodarce francuskiej. Niemniej moĪna wskazaü okreĞlone typowe
dla ówczesnego okresu zasady i cechy polityki gospodarczej:

1. Autonomiczny charakter polityki gospodarczej

Polityka gospodarcza miaáa charakter endogeniczny i byáa prowadzona stosunkowo
niezaleĪnie w ramach ukáadu instytucjonalnego, w tym legislacji, poszczególnych
krajów (paĔstw narodowych). Jej gáównymi adresatami byáy rynki wewnĊtrzne
i przedsiĊbiorstwa dziaáające na terenie kraju, co istotnie wzmacniaáo egzekutywĊ
regulacji wprowadzanych przez paĔstwo. Wpáyw zjawisk gospodarczych zachodzących w krajach oĞciennych byá niewielki, a dyfuzja innowacji stosunkowo powolna.

2. ZróĪnicowanie i nietrwaáoĞü ĞcieĪek polityki rozwojowej

RóĪne kraje wybieraáy rozmaite szczegóáowe rozwiązania dotyczące generalnych
celów gospodarowania i metod ich realizacji, co w znacznej mierze wynikaáo z czynników historyczno-kulturowych. TakĪe podatki i warunki prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej w poszczególnych krajach nie byáy jednakowe. ZróĪnicowanie takie
powodowaáo sytuacjĊ swoistej konkurencji, w której rezultacie w dáuĪszym horyzoncie
nastĊpowaáo odrzucanie rozwiązaĔ nieskutecznych i nieefektywnych oraz imitowanie
tych, których walory zostaáy sprawdzone w innych krajach.

3. Niski poziom dáugu publicznego, stabilne stopy procentowe

PolitykĊ gospodarczą prowadzono generalnie przy stosunkowo niewielkim
poziomie dáugu publicznego, w warunkach niskich i stabilnych stóp procentowych.
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Dawaáo to paĔstwu wiĊkszą swobodĊ decyzji i chroniáo gospodarkĊ danego kraju
przed szkodliwym uzaleĪnieniem od rynków finansowych i Ğwiatowej koniunktury.
Rynki finansowe byáy wówczas znacznie sáabiej rozwiniĊte niĪ obecnie, a ich znaczenie dla gospodarki Ğwiatowej – nieporównanie mniejsze.

4. Cel gospodarowania – wzrost dobrobytu spoáeczeĔstwa przy peánym zatrudnieniu

Polityka gospodarcza generalnie byáa nakierowana na budowanie dobrobytu
spoáeczeĔstwa, utoĪsamianego ze staáą tendencją wzrostu PKB przy moĪliwie peánym zatrudnieniu. PodejĞcie takie, opierające siĊ na doktrynie Keynesa, znajdowaáo
praktyczne potwierdzenie przez caáe trzecie üwierüwiecze XX w. Byá to czas staáego, równomiernego rozwoju gospodarczego i towarzyszącego mu wzrostu poziomu
Īycia w krajach wysokorozwiniĊtych przy relatywnie niewielkim rozwarstwieniu
dochodowym.

5. Priorytet oddziaáywania na procesy realne

Polityka gospodarcza obejmowaáa przede wszystkim oddziaáywania paĔstwa na
procesy realne w gospodarce. W ramach polityki regulacyjnej oznaczaáo to posuniĊcia
nakierowane na wyrównywanie zawodnoĞci rynku, przede wszystkim poprzez politykĊ antymonopolową (co szczególnie widoczne byáo w polityce Niemiec Zachodnich,
opartej na doktrynie ordoliberalnej), a takĪe dziaáania sprzyjające rozwojowi sektora
prywatnego – kwestie związane z okreĞleniem i egzekwowaniem praw wáasnoĞci,
prawem gospodarczym, sprawnoĞcią wymiaru sprawiedliwoĞci, walką z korupcją itp.

6. Niewielka rola polityki pieniĊĪnej

Z dwóch elementów policy mix waĪniejszy byá wpáyw paĔstwa na gospodarkĊ
poprzez politykĊ fiskalną. Niewielka stosunkowo rola polityki pieniĊĪnej wynikaáa
z funkcjonowania zasad faktycznego standardu záota oraz zdolnoĞci Stanów Zjednoczonych – ówczesnego Ğwiatowego hegemona – do skutecznego táumienia zaburzeĔ
na rynkach walutowych. W wiĊkszoĞci gospodarek krajów rozwiniĊtych zagroĪenie
inflacją byáo nikáe.

2. Ostatnie üwierüwiecze XX wieku – okres przejĞciowy

W latach siedemdziesiątych ubiegáego wieku w gospodarce Ğwiatowej rozpocząá siĊ ciąg znaczących przeobraĪeĔ, które istotnie naruszyáy poprzedni porządek
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spoáeczno-gospodarczy1 i miaáy znaczący wpáyw na wczeĞniejsze zasady i cechy
polityki gospodarczej. Przemiany w tej dekadzie zostaáy wywoáane przez równolegle pojawienie siĊ szeregu przyczyn o charakterze egzogenicznym w stosunku do
ówczesnych systemów gospodarczych.
Po pierwsze, pomiĊdzy rokiem 1971 a 1976 dokonaá siĊ rozpad systemu z Bretton
Woods. Od tego momentu gospodarce w skali globalnej zabrakáo podstawy stabilnoĞci
finansowej, którą od czasów II wojny Ğwiatowej zapewniaá system quasi-kruszcowy.
Po drugie, w 1973 r. paĔstwa OPEC, które przez kilkanaĞcie lat godziáy siĊ na
niskie ceny ropy, narzucane przez rządy najwiĊkszych paĔstw oraz koncerny naftowe,
zgodnie podniosáy cenĊ tego surowca aĪ czterokrotnie, zaburzając dotychczasowe
relacje cenowe. Konsekwencją byá Ğwiatowy kryzys gospodarczy oraz bardzo wysoka
egzogeniczna inflacja, wywoáana wzrostem cen energii.
Po trzecie, w latach siedemdziesiątych w gospodarkach krajów najbardziej rozwiniĊtych rozpoczĊáy siĊ gáĊbokie zmiany technologiczne, które stworzyáy pole do
gwaátownego rozwoju nowych produktów (gáównie w obszarze elektroniki i informatyki) oraz nowych usáug (zwáaszcza w dziedzinie áącznoĞci) bĊdących pochodną
postĊpu technologicznego.
W poáowie omawianej dekady okazaáo siĊ, Īe stosowana dotychczas polityka
gospodarcza, oparta na ekonomii keynesowskiej, jest nieskuteczna w przypadku
kryzysu gospodarczego po szoku naftowym, którego gáównym przejawem byáa nie
tylko wysoka inflacja, ale i stagflacja. EkonomiĊ keynesowską odrzucono2 i od tej
pory przez ponad 30 lat podstawą postrzegania i analizowania systemów gospodarczych przez ekonomistów i polityków staáa siĊ ekonomia monetarystyczna (a potem
neoliberalna)3.
W konsekwencji od koĔca lat siedemdziesiątych kanonem w krajach wysokorozwiniĊtych staáa siĊ polityka deregulacyjna, ograniczanie bezpoĞredniej aktywnoĞci
paĔstwa w gospodarce oraz redukcja zakresu budĪetowej redystrybucji dochodu
narodowego. Gáównym obszarem oddziaáywania paĔstwa na gospodarkĊ stawaáy
siĊ stopniowo, do lat dziewiĊüdziesiątych, polityka pieniĊĪna, walka z inflacją oraz
utrzymywanie stabilnoĞci systemu finansowego. Te zmiany przejawiaáy siĊ na dwóch
zasadniczych páaszczyznach.
Po pierwsze, polityka gospodarcza zostaáa nie tylko zostaáa wyraĨnie rozdzielona
miĊdzy dwa stosunkowo niezaleĪne organy paĔstwa – rząd oraz bank centralny – ale
w ramach formalnej omnipotencji rządu powszechnie pojawiáy siĊ doĞü niezaleĪne,
branĪowe instytucje regulacyjne o charakterze eksperckim4. W tym sensie na szczeblu
1
Przeáomowy charakter poáowy lat siedemdziesiątych ubiegáego wieku dla gospodarki Ğwiatowej podkreĞla
wielu ekonomistów. Zob. np. Z. Sadowski, Ekonomia w objĊciach liberalizmu, „Ekonomista” 2011, nr 3, s. 447.
2
W. Morawski (Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowoĞci, Trio, Warszawa 2002, s. 200–202)
uĪywa okreĞlenia „zwrot monetarystyczny”.
3
Milton Friedman, twórca monetaryzmu, w roku 1976 otrzymaá NagrodĊ Nobla.
4
W literaturze zjawisko to okreĞla siĊ mianem kapitalizmu regulacyjnego. Zob. J. Braithwaite, Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better, Cheltenham, Edward Elgar, 2008.
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paĔstw narodowych przestaáa istnieü jednolita polityka gospodarcza, a jednoczeĞnie
uksztaátowaáa siĊ praktyka nadrzĊdnoĞci polityki pieniĊĪnej, realizowanej przez banki
centralne, nad wszystkimi innymi politykami szczegóáowymi.
Po drugie, polityka gospodarcza zostaáa zinternacjonalizowana (zglobalizowana).
Zagadnienia inflacji, kursów waluty krajowej i równowagi makroekonomicznej,
leĪące w centrum uwagi polityki pieniĊĪnej, ze swojej natury silniej podlegają uwarunkowaniom zewnĊtrznym niĪ np. zagadnienia rynku pracy, polityki przemysáowej
czy antymonopolowej, stanowiące domenĊ paĔstwa w modelu tradycyjnym. TakĪe
branĪowe instytucje regulacyjne zaczĊáy tworzyü sieü globalnych powiązaĔ prowadzących do ujednolicania ich dziaáaĔ, poza wáadztwem rządów narodowych.

3. Przemiany cywilizacyjne na przeáomie XX i XXI wieku
oraz ich wpáyw na ksztaát polityki gospodarczej

Zasadniczą cechą obecnego, ksztaátującego siĊ od kilkunastu lat typu cywilizacji
jest informatyzacja róĪnych dziedzin Īycia i dominująca rola informacji, zarówno jako
czynnika, jak i produktu wspóáczesnej gospodarki. Począwszy od upowszechnienia siĊ
telewizji satelitarnej (globalnej) na przeáomie lat osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku, poprzez telefoniĊ komórkową (koniec lat dziewiĊüdziesiątych),
aĪ do globalnej sieci internetowej (początek XXI w.) nastĊpowaá nieustanny wzrost
znaczenia szeroko rozumianych usáug (produktów) informacyjnych w gospodarce.
Wspóáczesny konsument staje siĊ przede wszystkim widzem, a coraz czĊĞciej takĪe
wspóámieszkaĔcem wirtualnej, wykreowanej medialnie rzeczywistoĞci. O tym, co jest,
a co nie jest mu potrzebne (dobre–záe, waĪne–niewaĪne), decyduje przekaz medialny,
a wiĊc ci, którzy ksztaátują jego treĞci. Potrzeby i aspiracje wykraczające poza sferĊ
podstawowych dóbr i usáug podlegają selekcji i manipulacji dokonywanej na bazie
powstaáej tu asymetrii informacyjnej. Promowana jest homogenizacja i stereotypizacja potrzeb, których zaspokojenie na wzglĊdnie godziwych warunkach okazuje
siĊ moĪliwe jedynie w przypadku „zestandaryzowanych” konsumentów. Pozorna
dywersyfikacja dóbr konsumpcyjnych, koncentrująca siĊ drugorzĊdnych dodatkach,
daje záudzenie obfitoĞci wariantów konsumpcji, podczas gdy w istocie zaspokaja siĊ
wciąĪ te same typowe potrzeby5.
W pierwszych latach XXI w., dziĊki pojawieniu siĊ moĪliwoĞci natychmiastowego,
praktycznie nieograniczonego transferu kapitaáu w skali globalnej, dostĊpnego takĪe
dla inwestorów indywidualnych, dwa podstawowe segmenty rynku finansowego,
tj. rynek walutowy oraz kapitaáowy, staáy siĊ rynkami bez granic i w zasadzie bez
ograniczeĔ, a same rynki finansowe moĪna obecnie okreĞliü jako esencjĊ globalizacji6.
5
WiĊcej zob. T. Goban-Klas, SpoáeczeĔstwo medialne, WSiP, Warszawa 2005; J. Rifkin, Wiek dostĊpu,
Wydawnictwo DolnoĞląskie, Wrocáaw 2003.
6
WiĊcej zob. M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3.
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Mimo Īe mają sieciowy, rozproszony charakter, staáy siĊ najwaĪniejszym elementem
globalnego systemu gospodarczego. Odgrywają rolĊ gigantycznej, globalnej korporacji,
która na Ğwiatowym rynku oferuje najwaĪniejszy ze wszystkich produktów – kapitaá
finansowy. Sprzedają one paĔstwom narodowym pieniądze i są w tej dziedzinie faktycznym monopolistą – same ustalają cenĊ, po jakiej zaoferują swoje produkty konkretnemu krajowi, i same wyznaczają kryteria wyáaniania paĔstw uprzywilejowanych.
Charakterystycznym zjawiskiem wspóáczesnej gospodarki jest teĪ postĊpujące
zadáuĪenie paĔstw narodowych. W najbardziej rozwiniĊtych gospodarkach Ğwiata
pomiĊdzy rokiem 1960 a 1990 áączny poziom dáugu publicznego utrzymywaá siĊ
poniĪej 60% PKB (co zwykle jest uwaĪane za granicĊ bezpieczeĔstwa). NastĊpnie
zacząá szybko rosnąü, osiągając w roku 2011 poziom ok. 120%7. Patrząc historycznie,
poziom zadáuĪenia najwyĪej rozwiniĊtych krajów Ğwiata, z wyjątkiem Japonii, wciąĪ
nie jest jeszcze drastycznie wysoki, podobny wystĊpowaá w latach 1945–1952. Jednak
podkreĞlenia wymaga tempo przyrostu tego dáugu, wynoszące w ostatniej dekadzie
8–22% rocznie. O ile jeszcze w roku 2002 Ğwiatowy dáug publiczny nie przekraczaá
19 bln USD, o tyle po 10 latach siĊgnąá 46 bln USD8.
Te przedstawione powyĪej skrótowo przeobraĪenia Ğwiatowej gospodarki w ostatnich latach silnie oddziaáują na ksztaát i zakres polityki gospodarczej (relacji paĔstwo–gospodarka). O ile w modelu tradycyjnym adresatami polityki gospodarczej
byáy gáównie podmioty dziaáające w ramach gospodarki danego paĔstwa, a zakres
i mechanizmy regulowania rynku odzwierciedlaáy akceptowany spoáecznie kompromis miĊdzy celami paĔstwa jako emanacji spoáeczeĔstwa a celami prywatnych
podmiotów tworzących dobrobyt, o tyle w modelu wspóáczesnym, XXI-wiecznym,
nastąpiáa zasadnicza zmiana. Adresatami polityki gospodarczej staáy siĊ w pierwszym
rzĊdzie podmioty globalnego otoczenia – wielkie korporacje oraz enigmatyczne rynki
finansowe, a zakres oddziaáywania paĔstwa na gospodarkĊ jest niejako „uzgadniany”
z owym globalnym otoczeniem. Wynika to z trzech zasadniczych powodów:
Korporacje globalne zdominowaáy krajowe gospodarki (przede wszystkim w sektorze finansowym oraz w przemyĞle i handlu), a rynki finansowe staáy siĊ punktem
odniesienia dla dziaáaĔ rządów w najwaĪniejszym wspóáczeĞnie obszarze polityki
gospodarczej, tj. w polityce pieniĊĪnej.
Globalne korporacje dodatkowo wykreowaáy w sposób zamierzony okreĞlone
potrzeby i nawyki konsumpcyjne, których zaspokojenia spoáeczeĔstwa domagają
siĊ od rządów.
Jedynie rynki finansowe są w stanie dostarczaü rządom paĔstw narodowych
podstawowego „produktu”, niezbĊdnego do prowadzenia jakiejkolwiek polityki gospodarczej, tj. kapitaáu finansującego dáug publiczny.

T. Gruszecki, ĝwiat na dáugu, KUL, Lublin 2012, s. 39.
Global Debt Clock, „The Economist”, http://ca.gdc.economist.com.s3.amazonaws.com/index.html#debt_
per_capita+2012+o+xx+xx+xx (4.09.2012).
7
8
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Dodatkowo wystĊpuje silne uzaleĪnienie bieĪącej polityki gospodarczej od miĊdzynarodowego benchmarkingu. Przedmiotem porównaĔ, a zarazem polem wspóázawodnictwa gospodarek narodowych, stają siĊ – obok wskaĨników wzrostu gospodarczego – oceny wystawiane przez Ğwiatowe agencje ratingowe. W szczególnoĞci od
wysokiej oceny ratingowej zaleĪą dogodne warunki kredytowania i funkcjonowania
wielkich korporacji w danej gospodarce, zatem podmioty te – we wáasnym interesie
– wzmacniają presjĊ na rządy w kierunku realizowania takiej polityki, której celem
jest poprawa pozycji ratingowych.
Generalnie moĪna mówiü o syndromie przechwytywania funkcji i kompetencji
paĔstwa w niektórych obszarach polityki gospodarczej przez wielkie korporacje,
stanowiące najsilniej oddziaáujący element globalnego otoczenia paĔstw narodowych.
Opisująca to zjawisko teoria (capture theory9) táumaczy, Īe poprzez wpáywy polityczne
i finansowe, lobbing i korupcjĊ wielkie korporacje zdolne są do skutecznego podporządkowywania sobie agencji paĔstwowych, powoáywanych dla dziaáania w interesie
publicznym. Syndrom ten pojawia siĊ zwáaszcza w branĪach silnie regulowanych,
takich jak energetyka, transport, áącznoĞü czy bankowoĞü, w których – jak wspomnieliĞmy – normą staáo siĊ powoáywanie odrĊbnych od rządu, stosunkowo niezaleĪnych
instytucji regulujących. Presja na te organy regulujące ze strony producentów jest
zwykle silniejsza niĪ nawet oczekiwania spoáeczeĔstwa – wyborców – co prowadzi
do realizowania polityki protekcjonistycznej, w której punktem odniesienia jest globalne otoczenie. Zdarza siĊ nawet, Īe wielkie miĊdzynarodowe korporacje potrafią
podporządkowaü sobie polityków i caáe ugrupowania polityczne, aby przy zachowaniu
pozorów demokracji realizowaü swoje partykularne cele.
Przedstawione rozwaĪania prowadzą do wniosku, skądinąd pojawiającego siĊ we
wspóáczesnej myĞli ekonomicznej10, Īe gáówna oĞ polityki gospodarczej przebiega
obecnie pomiĊdzy paĔstwami a globalnym otoczeniem (uczestnikami rynku globalnego), nie zaĞ – jak to byáo w modelu tradycyjnym – miĊdzy paĔstwami a uczestnikami
rynku wewnĊtrznego.

4. NieskutecznoĞü regulacyjnych funkcji paĔstwa i jej konsekwencje

DoĞwiadczenia gospodarek najbardziej rozwiniĊtych krajów Ğwiata w ostatnim
póáwieczu wskazują, Īe jedynie wspóádziaáanie rynku i paĔstwa jako regulatorów
systemu gospodarczego prowadzi do stabilnego rozwoju i dobrobytu. W tradycyjnym
systemie spoáeczno-gospodarczym immanentne zawodnoĞci rynku mogáy byü skutecznie minimalizowane przez wáaĞciwą, korygującą politykĊ gospodarczą. WspóáczeĞnie

9

Jej początki wiązane są z gáoĞną pracą J. Stiglera (1971), laureata Nagrody Nobla.
Na przykáad I. Bremmer, The End of the Free Market: Who Wins the War Between Corporations and
States, Portfolio, Penguin Group Inc., New York 2011.
10
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sytuacja, gdy chodzi o moĪliwoĞü áączenia regulacji rynkowych i administracyjnych,
jest odmienna.
Nie tylko polityka gospodarcza na poziomie paĔstw narodowych zostaáa rozdzielona na szereg odrĊbnych i praktycznie niezaleĪnych podmiotów, a w konsekwencji
czĊsto jest przypadkowa i nieskoordynowana, ale takĪe – generalnie – w obszarze
oddziaáywania paĔstw narodowych na gospodarkĊ pojawiáa siĊ dramatyczna luka
instytucjonalna. ZawodnoĞci globalnego rynku przejawiają siĊ w skali globalnej, ale
jednoczeĞnie w tym wymiarze nie dziaáa korygująca regulacja polityki gospodarczej.
Inaczej mówiąc, sfery potencjalnych i niezbĊdnych regulacji ze strony paĔstw narodowych (a jeszcze bardziej sfery faktycznej egzekutywy paĔstw) nie pokrywają
siĊ z obszarami dziaáania rynków globalnych i ich uczestników. Dodatkowo same
rynki globalne nie mają juĪ czĊsto odniesienia terytorialnego – są jakby zamocowane
„w chmurze”, niepodlegającej Īadnej kontroli i nadzorowi w tradycyjnym rozumieniu.
W istocie rzeczy globalne rynki dziaáają bez regulacji, a wiĊc w naturalny sposób
ulegają róĪnorodnym wypaczeniom, których skutki, co waĪne, przejawiają siĊ wewnątrz paĔstw narodowych.
Wspóáczesna polityka gospodarcza prowadzona na szczeblu paĔstw narodowych
jest zatem uwikáana w sytuacjĊ bez wyjĞcia, i to na dwóch wzajemnie pogáĊbiających
siĊ páaszczyznach. Z jednej strony jest, moĪna powiedzieü, ubezwáasnowolniona.
Z róĪnych powodów, o których pisaáem wczeĞniej, musi orientowaü siĊ na globalne
otoczenie i tam – a nie wewnątrz krajowego systemu gospodarczego – znajduje
kryteria oceny swoich dziaáaĔ. W tym sensie nie jest w stanie w peáni dziaáaü w interesie spoáeczeĔstwa, które w wyniku procesów demokratycznych nadaáo wáadzy
paĔstwowej uprawnienia do prowadzenia polityki gospodarczej.
Z drugiej strony natomiast polityka gospodarcza – nawet w tych oderwanych
od legitymizacji spoáecznej dziaáaniach – staje siĊ zupeánie nieskuteczna. Nie ma
bowiem moĪliwoĞci zwalczania czy choü korygowania zawodnoĞci rynków globalnych, zarówno dotyczących monopolizacji, jak i negatywnych efektów zewnĊtrznych.
W tej sytuacji moĪliwe są dwa scenariusze zmierzające do dopasowania korygującego oddziaáywania regulacji administracyjnych do zakresu funkcjonowania
zawodnych rynków, co jest niewątpliwie warunkiem utrzymania dáugookresowej
stabilnoĞci Ğwiatowego systemu gospodarczego:
• zachowanie regulacji administracyjnych wraz z egzekutywą na poziomie
paĔstw narodowych – wymagaáoby to przeciĊcia (a przynajmniej istotnego
ograniczenia) wiĊzi poszczególnych gospodarek narodowych z rynkami globalnymi i korporacjami globalnymi,
• stworzenie regulatora globalnego, a w odleglejszej perspektywie gospodarczego
rządu Ğwiatowego – oznaczaáoby to przeniesienie czĊĞci tradycyjnych uprawnieĔ
regulacyjnych paĔstw narodowych (polityki gospodarczej) na poziom globalny.
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Oba przedstawione powyĪej rozwiązania, umoĪliwiające dopasowanie korygującego oddziaáywania regulatorów administracyjnych do zakresu funkcjonowania
zawodnych rynków, wydają siĊ bardzo trudne do realizacji. Pierwsze wymagaáoby odwrócenia trendów zmian cywilizacyjnych, zaprzeczenia procesom homogenizacyjnym
w obszarze gospodarki Ğwiatowej, z którymi mamy do czynienia od kilkudziesiĊciu
lat, powrotu do Ğwiata podzielonego. W wielu krajach musiaáaby temu towarzyszyü
rezygnacja z polityki wzrostu gospodarczego i zdecydowane przezwyciĊĪenie tendencji konsumpcjonistycznych. Rozwiązanie takie utrwalaáoby, a nawet pogáĊbiaáo
dotychczasowe róĪnice rozwojowe pomiĊdzy poszczególnymi krajami i regionami,
a wiĊc sprzyjaáoby potĊgowaniu napiĊü politycznych. Wprowadzaáoby takĪe istotne
ograniczenia powszechnych swobód obywatelskich, które wraz z procesami globalizacyjnymi wyksztaáciáy siĊ w ostatnim póáwieczu i które wydają siĊ zasadniczym
osiągniĊciem cywilizacji zachodniej.
Drugie rozwiązanie oznaczaáoby utratĊ przez poszczególne paĔstwa istotnej
czĊĞci tego, co wspóáczeĞnie uwaĪa siĊ za suwerennoĞü narodową, na co – moĪna
sądziü – spoáeczeĔstwa wiĊkszoĞci krajów wysokorozwiniĊtych nie są jeszcze gotowe,
przynajmniej w wyobraĪalnym horyzoncie czasowym. Ten wariant wydaje siĊ jednak
bardziej prawdopodobny niĪ poprzedni o tyle, Īe moĪliwe są tu przejĞciowe rozwiązania cząstkowe. Poszczególne instrumenty regulacyjne moĪna przenosiü z poziomu
paĔstw narodowych na szczebel globalny stopniowo, krok po kroku, oswajając w ten
sposób aktorów i odbiorców caáego przedsiĊwziĊcia z istotą zachodzących zmian.
W pierwszej kolejnoĞci powinny to byü regulacje dotyczące Īywioáowego oddziaáywania rynków finansowych oraz ekspansywnej polityki globalnych korporacji,
a wiĊc kwestie, które tylko w niewielkim stopniu naruszają suwerennoĞü narodową.
OczywiĞcie tego rodzaju procesy wystĊpują od kilkudziesiĊciu lat, a ostatnio
nawet siĊ nasilają. W gospodarce globalnej funkcjonują podmioty, którym paĔstwa
narodowe dobrowolnie przekazaáy czĊĞü uprawnieĔ tradycyjnej polityki gospodarczej
i które dziaáają – przynajmniej w zaáoĪeniu – w enigmatycznie pojmowanym interesie
ponadnarodowym, czy nawet globalnym. Mam tu na myĞli nie tylko UniĊ Europejską
w przypadku krajów europejskich, ale takĪe takie organizacje miĊdzynarodowe jak
WTO czy MFW. Jednak generalne doĞwiadczenia w tym zakresie nie są dotychczas
zachĊcające. Unia Europejska boryka siĊ z nieprzezwyciĊĪalnymi, moĪna sądziü,
problemami, których gáówną przyczyną jest wáaĞnie fragmentarycznoĞü uprawianej
na szczeblu ponadnarodowym polityki gospodarczej skierowanej na korygowanie
zawodnoĞci rynków. Natomiast w przypadku organizacji o zasiĊgu globalnym, takich
jak wymienione powyĪej, bardzo trudno zdefiniowaü interes globalny (czy ponadnarodowy) i w rzeczywistoĞci organizacje te dziaáają zwykle – w pewnym przynajmniej
stopniu – w interesie okreĞlonych paĔstw lub branĪowych grup nacisku.
Wydaje siĊ, Īe jedynie przystąpienie do porozumienia kreującego globalny regulator ekonomiczny wszystkich obecnych i przyszáych potĊg gospodarczych Ğwiata
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(tzn. oprócz USA, krajów UE, Chin i Japonii takĪe takich krajów jak Brazylia, Rosja,
Indie i RPA) daje szansĊ wyposaĪenia go nie tylko w odpowiednie instrumenty regulacyjne, ale i w faktyczne moĪliwoĞci egzekwowania przyjĊtych regulacji. Pewną
nadziejĊ w tym wzglĊdzie pozwalają mieü reakcje rządów krajów wysokorozwiniĊtych
na kryzys finansowy lat 2007–2009. ĝwiadomoĞü niezbĊdnoĞci tego rodzaju dziaáaĔ
– zmieniających uksztaátowany od stuleci gospodarczy obraz Ğwiata – roĞnie wĞród
polityków i ekonomistów. Stworzenie nadzoru bankowego na szczeblu europejskim,
czyli de facto uwspólnotowienie systemu bankowego, a takĪe unii fiskalnej, co jeszcze
parĊ lat temu byáo mrzonką najbardziej zagorzaáych eurooptymistów, dziĞ wydaje
siĊ sprawą przesądzoną. Nie są to oczywiĞcie, w Ğwietle przedstawionej tu analizy,
rozwiązania docelowe i wystarczające, ale niewątpliwie ich zrealizowanie bĊdzie
oznaczaü istotny krok w kierunku nowej jakoĞci rozwoju globalnej gospodarki.
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The evolution of economic policy and globalization processes
The purpose of this article is to present and analyze general changes of the economic policy models
implemented in most countries with developed market economy after the Second World War, their causes
and consequences. These changes are considered to be a result of globalization.
According to the author, economic policy in its traditional sense, implemented at the level of nation
states, is becoming today increasingly ineffective, inefficient and inadequate to challenges created by
the global economy. The main reason is that natural market failures (mostly monopolistic tendencies and
negative externalities) manifest themselves to an even greater extent on a global scale, while remaining
outside the regulatory impact of nation states. The author expresses the view that the execution of the
basic functions of economic policy on a global scale would be possible only after the creation of one
global economic regulator with appropriate enforcement powers.

