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Zglobalizowane pañstwo regulacji
Celem artyku³u jest przedstawienie zagadnienia regulacji rynku za pomoc¹ rysu historycznego
powstaj¹cego globalnego pañstwa regulacji oraz wykazanie, ¿e prywatyzacja, liberalizacja i inne
reformy, które mia³y wycofywaæ pañstwo z rynku dóbr i us³ug by³y œciœle sprzê¿one ze wzrostem
instytucji regulacyjnych i formalizacji kodeksów zachowañ w korporacjach i instytucjach miêdzynarodowych. Z omawianym w artykule rozpowszechnieniem regulacji kontrastuj¹ problemy
wymagaj¹ce dalszej lub bardziej efektywnej regulacji, których skutki przekraczaj¹ granice pañstwowe. Problemy te czêsto s¹ efektem ubocznym globalizacji i wiêkszej mobilnoœci dóbr, kapita³u i ludzi. Zatem coraz czêœciej cele polityki regulacyjnej musz¹ byæ osi¹gane poprzez
wychodzenie poza granice krajowych jurysdykcji.

Globalized regulatory state
The article presents the issues in economic regulation leading to the emergence of the globalized
regulatory state. It demonstrates that privatization, liberalization, and other reforms that were
aimed to withdraw the state from the market of goods and services were closely coupled with increasing numbers of regulatory institutions and the formalization of codes of conduct in corporations, public sector, and international institutions. The article contrasts the prevalence of
regulation with the problems that may require further or more effective regulation, the effects of
which cross national borders. These problems are often themselves a side-effect of globalization
and an increased mobility of goods, capital, and people. Thus, fulfilling regulatory policy objectives must be achieved by going beyond the limits of national jurisdiction.
Keywords: economic regulation, economic history, globalization

Wprowadzenie
Regulacja dzia³alnoœci cz³owieka jest powszechna. Ta powszechnoœæ przekracza granice wszystkich krajów na œwiecie i ma miejsce nie tylko na ró¿nych poziomach rozwoju gospodarczego, ale tak¿e jest niezale¿na wzglêdem ró¿nic
w tradycjach prawnych, odmiennoœci kulturowych, ró¿nych systemów politycznych oraz wszelkich innych czynników, których badacze u¿ywaj¹ do wyjaœniania
ró¿nic miêdzy krajami. Istnieje z pewnoœci¹ wiele rozbie¿noœci w charakterze i restrykcyjnoœci regulacji w poszczególnych krajach, ale ró¿nice te bledn¹ w porów-
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naniu z samym faktem ich rosn¹cej wszechobecnoœci. Jest to zatem trend
globalny.
Bezpoœrednio po II wojnie œwiatowej sterowana przez pañstwo odbudowa
gospodarki, towarzysz¹ca temu znacz¹ca redystrybucja dochodu oraz zarz¹dzanie makroekonomiczne w duchu keynesowskim zaowocowa³y wyraŸnym ograniczeniem roli rynku. Ka¿dy przyk³ad niedoskona³oœci rynku by³ dobrym
uzasadnieniem dla regulacyjnej interwencji pañstwa, choæ jednoczeœnie interwencja ta przybiera³a przede wszystkim ró¿norodne formy centralnego planowania
i nacjonalizacji kluczowych dla gospodarki sektorów.
Niemniej jednak wraz z mno¿eniem nowych dziedzin interwencji pañstwa
powstaj¹ce scentralizowane pañstwo dobrobytu zaczê³o mieæ problemy z wydajnym zarz¹dzaniem gospodark¹, które to problemy sta³y siê widoczne z ca³¹ moc¹
w trakcie dekady lat 70. ubieg³ego wieku. To w³aœnie wówczas wraz ze zmian¹
pr¹dów intelektualnych zaczêto dostrzegaæ, ¿e pañstwo obok rozwi¹zywania
problemów powoduje równie¿ nowe, a interwencja pañstwa mo¿e mieæ nieprzewidziane i niekorzystne skutki. W tym duchu od koñca lat 80. XX w. nast¹pi³a prywatyzacja i deregulacja, które to cele zosta³y uznane w globalizuj¹cym siê œwiecie
za fundamentalne. Niemniej jednak temu pozornemu wycofywaniu siê pañstwa
w coraz wiêkszym stopniu towarzyszy³o ustanowienie nowych zdecentralizowanych instytucji pañstwowych, które wywieraj¹ kontrolê regulacyjn¹ nad podmiotami gospodarczymi w dziedzinach tak ró¿nych jak: telekomunikacja, produkcja
energii elektrycznej, wodoci¹gi, poczta, media, rynek farmaceutyczny, ochrona
œrodowiska, bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, bezpieczeñstwo pracy, ubezpieczenia,
bankowoœæ i obrót papierami wartoœciowymi. Te nowe podmioty by³y najczêœciej
ustanawiane jako autonomiczne organy regulacyjne i agencje pañstwa wobec
bezpoœredniej kontroli demokratycznej.
Jest to trend zaskakuj¹cy, poniewa¿ równolegle przez dwie dekady niezak³óconego wzrostu gospodarczego i stabilnoœci makroekonomicznej neoliberalizm w sferze ideologicznej wywiera³ coraz silniejszy wp³yw na politykê i profesjê
ekonomisty, a tendencja postulowania deregulacji oraz prywatyzacji sta³a siê powszechna na ca³ym œwiecie. Mo¿na by zatem spodziewaæ siê odwrotu pañstwa
i wycofania regulacji rynku dóbr i us³ug. Niemniej jednak celem artyku³u jest
przedstawienie zagadnienia regulacji rynku za pomoc¹ rysu historycznego oraz
wykazanie, ¿e prywatyzacja, liberalizacja i inne reformy, które mia³y wycofywaæ
pañstwo z rynku dóbr i us³ug by³y œciœle sprzê¿one ze wzrostem instytucji regulacyjnych i formalizacji kodeksów zachowañ w korporacjach i instytucjach miêdzynarodowych.
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1. Czym jest regulacja rynku?
Istot¹ wolnego rynku jest to, ¿e podmioty gospodarcze mog¹ samodzielnie
podejmowaæ decyzje gospodarcze. Zatem regulacjê dzia³alnoœci gospodarczej
mo¿na ogólnie zdefiniowaæ jako u¿ycie si³y przymusu pañstwa do ograniczenia
zakresu decyzji podmiotów gospodarczych w formie nakazów i zakazów oraz
norm postêpowania. W przeciwieñstwie do nak³adania podatków i subsydiowania ró¿nych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej, które wp³ywaj¹ na ograniczenie
bud¿etowe podmiotów, nie wp³ywaj¹c na zakres ich decyzji przy nowym ograniczeniu bud¿etowym, regulacje ograniczaj¹ równie¿ zakres decyzji podmiotów.
Za pomoc¹ rozporz¹dzeñ i ustaw regulator rynku dóbr i us³ug mo¿e ustanowiæ
ograniczenia dzia³alnoœci gospodarczej w formie obostrzeñ decyzji o wejœciu,
wyjœciu z rynków, sposobów zu¿ycia œrodków produkcji, iloœci i rodzajów produkcji wytworzonej oraz ich cen, czemu towarzyszy groŸba sankcji prawnych ze strony pañstwa [Goczek, 2011].
Regulacje s¹ nieodzowne dla prawid³owego funkcjonowania gospodarek
i spo³eczeñstw. Tworz¹ one „regu³y gry” dla obywateli, biznesu, rz¹du i spo³eczeñstwa. Stanowi¹ podstawê dzia³ania rynków, ochrony praw i bezpieczeñstwa obywateli oraz zapewniaj¹ prawid³owe dostarczanie dóbr i us³ug prywatnych i publicznych. Chocia¿ regulacje gospodarcze mog¹ obejmowaæ ograniczenia w zakresie
szerokiej gamy decyzji podmiotów gospodarczych, trzy g³ówne zmienne podlegaj¹ restrykcjom na drodze regulacji. S¹ to: cena, iloœæ danych dóbr i us³ug oraz
liczba firm na danym rynku [Viscusi i in., 2005]. Rzadziej kontrolowanymi zmiennymi s¹: jakoœæ produktów, u¿ycie okreœlonych dóbr poœrednich, nakaz u¿ycia
danej technologii produkcji, ograniczenia w zakresie reklamy i podejmowania inwestycji.
Regulacje nak³ada siê z ró¿nych powodów. Ogólnym normatywnym celem
regulacji gospodarki jest minimalizowanie niekorzystnych aspektów dzia³ania
wolnego rynku, zw³aszcza w postaci niekorzystnych efektów zewnêtrznych, które mog¹ prowadziæ do obni¿enia produktywnoœci danej gospodarki b¹dŸ obni¿aj¹ dobrobyt mieszkañców. Niemniej jednak równie czêsto zaleca siê ich
przyjmowanie do realizacji specyficznych celów spo³ecznych, od zdrowia konsumentów pocz¹wszy poprzez ochronê œrodowiska, a¿ do ochrony praw pracowniczych i zatrudnienia. W analizie pozytywnej jednak czêsto wskazuje siê, ¿e
wprowadzenie regulacji wynika ze znacznie bardziej z³o¿onych procesów
kontroli politycznej w gospodarce, w której uzasadnione cele spo³eczne ulegaj¹
wymieszaniu z celami poszczególnych grup interesu [Goczek, 2007]. Innymi
s³owy, czêsto istnieje silna polityczna presja na interwencjê pañstwa w funkcjonowanie rynku. Dodatkowo silne grupy interesów potrafi¹ przekonuj¹co argumentowaæ, ¿e interwencja rynkowa na ich korzyœæ jest „sprawiedliwa”. Zdarza siê
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wówczas, ¿e niektóre z proponowanych przez regulatora ograniczeñ maj¹ zbyt
restrykcyjny charakter, stanowi¹c wybór suboptymalny dla spo³eczeñstwa.
Wówczas ograniczenia te mog¹ wp³yn¹æ znacz¹co (czêsto w zamierzony, lecz czasami niezamierzony i nieprzewidziany sposób) na funkcjonowanie rynków.
Obecny zakres regulacji rynków kontrastuje z powszechnym przekonaniem,
¿e w wiêkszoœci pañstw na œwiecie istnieje gospodarka wolnorynkowa. Innymi
s³owy, pañstwa te polegaj¹ na wolnym rynku w celu podejmowania decyzji o alokacji zasobów. Przekonanie to istnieje, jak wskazuje Joskow i Noll [1981] zapewne
dlatego, ¿e zakres w³asnoœci pañstwowej jest z regu³y mniejszy ni¿ w³asnoœci prywatnej oraz dlatego, ¿e praktycznie wszêdzie na œwiecie poza nielicznymi
wyj¹tkami porzucono systemy centralnego planowania. W rzeczywistoœci jednak
pañstwo wp³ywa na alokacjê w gospodarce w istotnym stopniu poprzez œcis³e regulowanie w jaki sposób, gdzie, przy u¿yciu jakich zasobów produkowaæ oraz
w jaki sposób i po jakiej cenie sprzedawaæ ostatecznym konsumentom. Kiedy
dana dzia³alnoœæ poddana jest regulacji, a mo¿na wskazaæ, ¿e obecnie ¿adna ga³¹Ÿ
dzia³alnoœci cz³owieka nie jest wolna od regulacji, wydajnoœæ podmiotów zajmuj¹cych siê ni¹ pod wzglêdem efektywnoœci alokacyjnej i produktywnoœci jest
wspólnie determinowana przez si³y rynkowe i procesy administracyjne. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e si³y rynku odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê, niezale¿nie od stopnia interwencji rz¹du (jak mia³o to miejsce nawet w przypadku czarnych rynków
w systemie centralnego planowania) i ostateczny skutek alokacyjny jest wypadkow¹ tych procesów czêsto z góry nieznan¹ nawet dla reguluj¹cego.
Problem skutecznej regulacji rynku jest problemem fundamentalnym.
Spo³eczeñstwo i politycy daj¹ regulatorom rynku olbrzymi¹ w³adzê. Dysponuj¹c
t¹ w³adz¹ mog¹ nak³adaæ kary, ograniczaæ zakres decyzji gospodarczych, wydawaæ nakazy okreœlonych dzia³añ, ¿¹daæ zastawów, a nawet dokonywaæ zajêcia
w³asnoœci. W niektórych przypadkach mog¹ ograniczaæ wolnoœæ osobist¹ obywateli, a nawet u¿yæ przemocy. Poprzez zawieszenie lub cofniêcie licencji zawodowych lub zezwoleñ na prowadzenie okreœlonej dzia³alnoœci regulatorzy rynków
dysponuj¹ mo¿liwoœci¹ znacznej redystrybucji bogactwa w postaci stworzenia za
pomoc¹ regulacji lub zniszczenia Ÿróde³ utrzymania ca³ych grup spo³ecznych.
W jaki sposób przebiega regulacja i w jaki sposób dedykowane im agencje pañstwa korzystaj¹ z badanych uprawnieñ zasadniczo wp³ywa na charakter i jakoœæ
¿ycia w demokracji [Tullock, 1975]. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e choæ zdecydowana wiêkszoœæ regulacji rynku dóbr i us³ug dotyczy firm, to jednak zakres
regulacji gospodarki jest na tyle znaczny, ¿e obejmuje wszystkie podmioty i wszystkich ludzi w danym pañstwie. Nieumiejêtne u¿ycie tej w³adzy ma olbrzymie skutki
dla gospodarki, spo³eczeñstwa i ka¿dego z osobna.
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2. Historia regulacji
Regulacja dzia³alnoœci gospodarczej ma miejsce we wszystkich spo³eczeñstwach. Dlatego te¿ problem regulacji rynku zawsze przyci¹ga³ du¿¹ uwagê. Pomimo tego g³êbokiego zainteresowania jest bardzo ma³o opracowañ na temat
historii regulacji.
Mo¿na wskazywaæ, ¿e regulacja dzia³alnoœci gospodarczej ma miejsce od momentu powstania spo³eczeñstw miejskich. Regulacja cen ma miejsce co najmniej
od czasu Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to cesarz ustali³ maksymalne ceny dla
oko³o 800 towarów. Dzia³ania te znalaz³y wsparcie w doktrynie „sprawiedliwych
cen” opracowanych przez w³adze koœcio³a katolickiego [Philips, 1993, s. 90]. Standardy jakoœci i ceny produktów i standardów rzemios³a by³y regulowane przez
gildie ju¿ w œredniowiecznej Anglii. Równie¿ od tego czasu jakoœæ niemieckiego
piwa jest w sposób nieprzerwany regulowana. Od prze³omu XIX i XX w. rz¹dy
wszystkich krajów anga¿uj¹ siê w regulowanie gospodarki we wzrastaj¹cym stopniu, przy czym dopiero w drugiej po³owie XX w. regulacja dzia³alnoœci gospodarczej sta³a siê jednym z podstawowych narzêdzi pañstwa. Ten nieustanny wzrost
poziomu regulacji mo¿e byæ zrozumiany poprzez jego konceptualizacjê w czterech g³ównych etapach.
Pierwszy etap, obejmuj¹cy okres industrializacji do koñca XIX w., to powstanie wspó³czesnych instytucji politycznych, ekonomicznych i prawnych. Proces
uprzemys³owienia powo³a³ do ¿ycia rynki podobne do znanych nam dziœ i zapewni³ wszystkim na równych prawach swobodê zawierania umów. Uprzemys³owieniu towarzyszy³y kluczowe elementy nowoczesnoœci – nieustanne strukturalne
zmiany w gospodarce, postêpuj¹ca dywersyfikacja i podzia³ pracy oraz niekoñcz¹ce siê innowacje technologiczne, powoduj¹ce wzrost zamo¿noœci i dobrobytu. Pierwszymi dzia³ami dzia³alnoœci gospodarczej na poziomie krajowym
poddanymi regulacji by³y transport, ³¹cznoœæ oraz obrót obligacjami [McLean,
2004]. Równolegle powsta³y pierwsze prawa antymonopolowe, choæ generalnie
twórcy pierwszych regulacji uznawali powstanie monopolu za naturalny stan
rzeczy, który jednak wymaga³ regulacji w celu ograniczenia niekorzystnych skutków monopoli [Viscusi i in., 2005].
Drugi etap obejmuje okres od roku 1900 do pocz¹tku 1960. Jest to okres, którego g³ówn¹ cech¹ jest objawienie siê pañstwa jako g³ównego podmiotu w gospodarce – jako najwiêkszego pracodawcy, g³ównego konsumenta i inwestora,
ustalaj¹cego regu³y gry równie¿ dla innych. By³ to okres, w którym popularnoœci
nabra³a ideologia etatystyczna, portretuj¹ca pañstwo jako twór zdolny dzia³aæ
równoczeœnie na wielu obszarach [Clarke, 1999]. W po³¹czeniu z nowym socjologicznym fenomenem – wiar¹ w ekspertów – zaowocowa³o to ewoluowaniem
gospodarek w kierunku, w którym pañstwo mia³o kierowaæ spo³eczeñstwem i go-
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spodark¹ we wszystkich aspektach. Warto przypomnieæ, ¿e by³ to tak¿e okres,
w którym oprócz rozwoju pañstwowych systemów centralnego planowania
w krajach komunistycznych, idee kompleksowego planowania w gospodarkach
zdoby³y popularnoœæ równie¿ w innych krajach na ca³ym œwiecie, w tym Europy
Zachodniej. W ten sposób zrodzi³ siê socjaldemokratyczny lub socjalistyczny
porz¹dek gospodarczy, w którym pañstwo sta³o siê g³ównym instrumentem zapewnienia realnych praw obywatelskich dla wszystkich. Dzia³o siê tak poprzez
zapewnienie zakwaterowania, uczciwego wynagrodzenia, edukacji, ochrony
zdrowia, emerytur, ochrony przed bezrobociem, s³u¿by zdrowia oraz pañstwowo
finansowanej sztuki i sportu. W tej sytuacji równie¿ regulacyjna rola pañstwa niepomiernie ros³a.
Z dzisiejszego punktu widzenia szczególn¹ cech¹ tego okresu by³ niezwyk³y
sukces ekonomiczny tego modelu zarówno w przypadku porz¹dków socjaldemokratycznych w Europie Zachodniej, jak i demokratycznych w Stanach Zjednoczonych. Pomimo ogromnego wzrostu interwencji pañstwa w rynek i jego
wydatki o charakterze spo³ecznym, gospodarki wykazywa³y wzrost gospodarczy
wystarczaj¹co szybki, aby znaleŸæ miejsce na zwiêkszone wydatki pañstwa.
Trzecim etapem jest wspó³czesne spo³eczeñstwo, oparte na wzroœcie
konsumpcji i popycie na bezpieczeñstwo, które to po³¹czenie mo¿na nazwaæ pañstwem regulacji [Majone, 1994]. Etap ten mo¿na datowaæ od roku 1970. Wówczas
struktura zawodowa gospodarki w krajach uprzemys³owionych uleg³a strukturalnej przemianie. Podrêcznikowa klasa robotnicza sta³a siê mniejszoœci¹, borykaj¹c¹ siê z brakiem pracy na skutek upadku przemys³u. Jednoczeœnie w krajach
tych nast¹pi³ wzrost w dziedzinie us³ug, nieraz specjalistycznych, które wymaga³y znacznie wy¿szego poziomu edukacji ni¿ sektor przemys³owy. Sektor ten
by³ w stanie utrzymaæ wzrost zatrudnienia i p³ac, nawet gdy wzrost gospodarczy
ust¹pi³ spowolnieniom i recesjom na skutek kryzysów lat 70. i 80. XX w.
W latach tych wyniki gospodarcze wiêkszoœci krajów œwiata by³y poni¿ej potencjalnych, a to da³o dodatkowy nacisk na propozycje, które mog³yby poprawiæ
efektywnoœæ alokacyjn¹ i produktywnoœæ w gospodarce – jednoczeœnie poziom
regulacji w wielu krajach osi¹gn¹³ swoje maksimum (rys. 1). Niemniej jednak
same trudnoœci gospodarcze zapewne nie by³yby wystarczaj¹ce by dokonaæ reform regulacji gospodarczej. Liczne badania ekonomiczne nad polityk¹ regulacyjn¹ ukaza³y cyniczne oblicze polityki i udowadnia³y, ¿e interwencje
regulacyjne dot¹d t³umaczone zawodnoœciami rynku w wielu dziedzinach by³y
uzasadnione raczej prywatnymi interesami polityków i grup nacisku [Stiller,
1975; Posner, 1974]. Jednoczeœnie badania te wskazywa³y, ¿e próby regulowania
rynków pozbawionych naturalnych cech zawodnoœci by³y kosztowne i prowadzi³y do du¿ych strat spo³ecznych. To w³aœnie w owym czasie wraz z mno¿eniem
nowych dziedzin interwencji pañstwa, które nie zawsze mia³y uzasadnienie ekonomiczne lub spo³eczne – scentralizowane pañstwo dobrobytu zaczê³o mieæ pro-
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Rys. 1. Wzrost iloœci regulacji w Stanach Zjednoczonych (w tysi¹cach stron rocznie)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [The Office of the Federal Register].

To wówczas wraz ze zmian¹ pr¹dów intelektualnych opinia publiczna zaczê³a dostrzegaæ, ¿e pañstwo obok rozwi¹zywania problemów powoduje równie¿ nowe, a interwencja regulacyjna pañstwa mo¿e mieæ nieprzewidziane
i niekorzystne skutki. Skutkom tym towarzyszy³ kryzys fiskalny pañstwa. Choæ
finansowana pañstwowo s³u¿ba zdrowia zapewni³a polepszenie ogólnego poziomu zdrowia na ca³ym œwiecie, wydatki na medycynê ros³y w krajach zaawansowanych coraz szybciej ze wzglêdu na znaczny wzrost kosztów nowoczesnych
zabiegów, a starzenie siê spo³eczeñstwa spowodowa³o kosztowne zapotrzebowanie na leczenie przewlek³ych dolegliwoœci. Równoczesny wzrost d³ugoœci ¿ycia
spowodowa³ narastaj¹ce obci¹¿enie repartycyjnych systemów emerytalnych
zbieraj¹cych sk³adki od aktualnie pracuj¹cych na rzecz aktualnych emerytów
[Goczek, 2012]. Podobnemu wzrostowi uleg³y koszty edukacji, zw³aszcza wy¿szej, która sta³a siê nieodzowna do wydajnej pracy w rozrastaj¹cym siê sektorze
us³ug. Niejako równolegle na œwiecie mno¿y³y siê jednoznaczne przyk³ady wskazuj¹ce, ¿e przedsiêbiorstwa pañstwowe zarówno pod wzglêdem alokacyjnym,
jak i produktywnoœci zasobów s¹ mniej efektywne ni¿ przedsiêbiorstwa prywat-
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ne [Shleifer, 1998]. W rezultacie pañstwa dobrobytu sta³y siê niezdolne do finansowania wszystkich us³ug spo³ecznych i bezpieczeñstwa na wczeœniejszym
poziomie.
Naturalnym rozwi¹zaniem problemów zad³u¿eniowych sektora publicznego
by³o wiêksze oparcie siê na rynku, czego sztandarowym przyk³adem by³a reforma
kapita³owych systemów emerytalnych oraz prywatyzacja pañstwowych monopoli, zw³aszcza w dziedzinie telekomunikacji i infrastruktury. Wbrew jednak
postulatom wycofywania pañstwa z rynku i deregulacji zakres regulacji dzia³alnoœci na skutek tych reform nie spad³ w istotny sposób. Temu pozornemu wycofywaniu siê pañstwa w postaci liberalizacji niektórych sektorów i prywatyzacji
w coraz wiêkszym stopniu towarzyszy³o ustanowienie nowych instytucji pañstwowych, które wywieraj¹ kontrolê regulacyjn¹ nad podmiotami gospodarczymi w dziedzinach tak ró¿nych, jak telekomunikacja, energia elektryczna,
wodoci¹gi, poczta, media, rynek farmaceutyczny, ochrona œrodowiska, bezpieczeñstwo ¿ywnoœci, bezpieczeñstwo pracy, ubezpieczenia, bankowoœæ i obrót papierami wartoœciowymi.
Liberalizacja i prywatyzacja, które mia³y „wycofaæ pañstwo z rynku” by³y œciœle powi¹zane z powstaniem samodzielnych instytucji regulacyjnych i formalizacj¹ kodeksów zachowañ w korporacjach, samorz¹dach lokalnych i organizacjach miêdzynarodowych. Tylko w niewielkim stopniu zjawiska te mo¿na uto¿samiaæ z regulacj¹ prywatyzowanych monopoli, maj¹c¹ na celu powstrzymanie
niekorzystnych skutków ich dzia³ania, b¹dŸ te¿ chêci¹ zachowania politycznej
stabilnoœci na skutek niekorzystnych efektów spo³ecznych zwi¹zanych z prywatyzacj¹ i liberalizacj¹. Tym bardziej ¿e, jak wskazuj¹ Joskow i Noll [1981], powszechnoœæ regulowania ró¿nych sektorów gospodarki pozwala mówiæ o trendzie
bardziej ogólnym ni¿ jednorazowe dzia³ania naprawcze.
Czwartym etapem rozwoju regulacji jest postêpuj¹ca globalizacja, która nasili³a siê szczególnie od pocz¹tku lat 90. XX w. Wczeœniejszy postulat deregulacji,
który z nurtu akademickiego przerodzi³ siê w ruch polityczny musia³ przyj¹æ populistyczn¹ retorykê wyzwolenia od niepotrzebnych ograniczeñ i kosztów. Na
przekór jednak tym postulatom pojawi³y siê silne oczekiwania spo³eczne dotycz¹ce zapewnienia bezpieczeñstwa we wszystkich aspektach ¿ycia, z pañstwem
rozumianym jako ostateczny gwarant tego bezpieczeñstwa. W tym okresie
wzros³a iloœæ regulacji, zw³aszcza o charakterze spo³ecznym i ostro¿noœciowym.
Podobn¹ tendencjê jak na rysunku 1, przedstawiaj¹cym wzrost iloœci regulacji
w USA, mo¿na zaobserwowaæ na analogicznym rysunku dla Polski (rys. 2). Mo¿na
równie¿ zauwa¿yæ rosn¹c¹ liczbê uregulowañ o charakterze miêdzynarodowym
– prawodawstwo Unii Europejskiej.
W tym samym okresie na skutek deregulacji mia³y miejsce tak¿e szeroko omawiane kryzysy, zw³aszcza w sektorze finansowym. Powodem tych kryzysów jest
to, ¿e regulacje dzia³alnoœci gospodarczej, takich jak te u¿ywane na poziomie pañ-
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Przerywan¹ lini¹ zaznaczono prawodawstwo Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ce w krajach cz³onkowskich, publikowane w serii L Dziennika Ustaw.

Rys. 2. Wzrost iloœci regulacji w Polsce (w tysi¹cach stron rocznie)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Dziennika Ustaw.

stwa narodowego, staj¹ siê coraz bardziej nieefektywne w œrodowisku miêdzynarodowym, w którym przedsiêbiorstwa mog¹ przenosiæ swoj¹ dzia³alnoœæ
pomiêdzy ró¿nymi jurysdykcjami krajowymi. Najdobitniejszym tego przyk³adem
jest miêdzynarodowa dzia³alnoœæ bankowa, znacznie trudniejsza do regulacji
maj¹cej na celu bezpieczeñstwo ni¿ bankowoœæ narodowa z powodu rozwoju
dzia³alnoœci bankowej typu offshore oraz rozwoju spó³ek specjalnego przeznaczenia inwestycyjnego.
Historia bankowoœci na rynku eurowalutowym pokazuje, ¿e czynnikiem,
przyczyniaj¹cym siê do nies³abn¹cej op³acalnoœci handlu eurowalutami s¹ ró¿nice w regulacjach. W ka¿dej sekundzie na œwiecie trwa sta³y obrót miêdzynarodowymi zasobami, walutami, aktywami i kontraktami terminowymi na rynkach
kapita³owych, co umo¿liwia ci¹g³y transfer kapita³u pomiêdzy strefami czasowymi, z rynków krajowych w Nowym Jorku, Londynie, Hongkongu i Tokio, ale nie
istniej¹ ¿adne istotne instytucje w celu uregulowania tego obrotu w skali globalnej. Przy tworzeniu regulacji bankowych, rz¹dy pañstw, w których znajduj¹ siê te
g³ówne centra finansowe, dyskryminuj¹ regulacjami ostro¿noœciowymi depozyty
denominowane w walucie krajowej w stosunku do zdenominowanych w innych
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oraz transakcje klientów rodzimych w stosunku do zagranicznych. Krajowe depozyty s¹ restrykcyjnie regulowane jako sposób zachowania kontroli nad bezpieczeñstwem krajowego systemu finansowego i wp³ywu na poda¿ pieni¹dza,
w odró¿nieniu od transakcji w innych walutach, w których banki miêdzynarodowe korzystaj¹ z braku œcis³ych uregulowañ. Powoduje to, ¿e kapita³ jest w stanie
dokonaæ arbitra¿u regulacyjnego pomiêdzy krajami, p³yn¹c tam, gdzie zakres kosztownych regulacji jest mniejszy.
Prowadzi to do konkurencji w dziedzinie regulacji, równie¿ finansowych regulacji ostro¿noœciowych, pomiêdzy poszczególnymi krajami, która prowadzi do
sta³ego obni¿ania wymogów kapita³owych i rezerw. Dlatego te¿ istot¹ tego etapu
rozwoju regulacji jest narastaj¹ce napiêcie miêdzy potrzeb¹ miêdzynarodowej regulacji w coraz wiêkszej liczbie obszarów i si³¹ poszczególnych pañstw narodowych jako ustalonej struktury œwiata politycznego i ekonomicznego, które s¹
g³ównymi decydentami w sprawie regulacji. W nastêpnej czêœci artyku³u temat
ten zostanie rozwiniêty.
Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e œrodki bezpieczeñstwa w dzia³alnoœci bankowej s¹ wspó³zale¿ne – pob³a¿liwoœæ na jednym z obszarów mo¿e spowodowaæ
nieskutecznoœæ pozosta³ych œrodków – oraz ¿e istnieje spo³eczny koszt zwi¹zany
z obni¿eniem stabilnoœci systemu bankowego. ¯aden kraj samotnie nie mo¿e rozwi¹zaæ problemu, wymagaj¹c przestrzegania obowi¹zku rezerw od zagranicznych oddzia³ów w³asnych banków. Po³¹czone, wspólne dzia³anie krajów jest
jednak zablokowane przez polityczne i techniczne trudnoœci zwi¹zane z porozumieniem na rzecz jednakowego zestawu regulacji oraz obawy niektórych krajów,
¿e zacieœnianie kontroli nad bankami spowoduje ich ucieczkê gdzie indziej. W ten
sposób, co pokaza³ ostatni kryzys finansowy lat 2007–2009, konkurencja ta wobec
braku miêdzynarodowego standardu regulacyjnego destabilizuje bezpieczeñstwo œwiatowej wymiany kapita³u.

3. Proliferacja regulacji i powstanie globalnego pañstwa regulacji
Obecny system gospodarczy mo¿na nazwaæ „pañstwem regulacji” [Majone,
1994], w którym pañstwo, rezygnuj¹c z w³asnoœci czynników produkcji nie rezygnuje z kontroli nad gospodark¹. Rzeczywiœcie, wœród wielu terminów kreowanych w celu opisu wspó³czesnego porz¹dku gospodarczego ten bardzo dobrze
oddaje istotê najnowszych zmian w zarz¹dzaniu kapitalistyczn¹ gospodark¹
[Moran, 2002, s. 391]. Jednak to pojêcie rodzi wiele pytañ, z których jedno zostanie
bli¿ej omówione: jakie s¹ implikacje powstania pañstwa regulacji w zglobalizowanym œwiecie?
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Mo¿na postawiæ tezê, ¿e regulacja dzia³alnoœci gospodarczej jest obecnie zjawiskiem globalnym. W mniejszym lub wiêkszym stopniu regulacja rynku jest
obecna we wszystkich krajach, na wszystkich etapach rozwoju i we wszystkich
rodzajach polityki gospodarczej prowadzonej przez samo pañstwo. Zarówno
w krajach rozwiniêtych, jak i rozwijaj¹cych siê, du¿ych i ma³ych, zorientowanych
na rynek lub wybieraj¹cych inne systemy gospodarcze, we wszystkich krajach na
œwiecie przepisy prawne ograniczaj¹ zakres decyzji podmiotów gospodarczych
w formie nakazów i zakazów oraz norm postêpowania. Równolegle istniej¹ organizacje miêdzynarodowe i stowarzyszenia narzucaj¹ce miêdzynarodowe standardy regulacji w wielu dziedzinach ¿ycia gospodarczego.
W literaturze przedmiotu obecne s¹ cztery zjawiska obrazuj¹ce wzrost iloœci
i zakresu regulacji w ostatnich latach. Pierwszym jest zniszczenie anachronicznego systemu zarz¹dzania, opartego na zaufaniu i milcz¹cych porozumieniach miêdzy przedsiêbiorstwami i elitami rz¹dowymi i zast¹pienie go wspó³czesnym
systemem regulacji [Moran, 2003]. Po drugie, równie¿ wewn¹trz pañstwa d¹¿y siê
do rozwoju formalnych mechanizmów regulacyjnych. Hood i in. [1999] identyfikuj¹ kilka wa¿nych uregulowañ dotycz¹cych zarz¹dzania sektorem publicznym. Po trzecie, mo¿na wskazaæ na olbrzymi rozrost inspekcji, kontroli, monitorowania i audytu w sektorze publicznym i wielkich przedsiêbiorstwach
prywatnych. Power [1999] sugeruje, ¿e te rytua³y regulacyjnych weryfikacji i monitorowania s³u¿¹ jako „puste zapewnienia” dla spo³eczeñstwa, które przesta³o
ufaæ ekspertom i specjalistom podatnym na wp³yw grup interesów. To sugeruje,
¿e za omawian¹ proliferacj¹ i formalizacj¹ regulacji stoi spo³eczeñstwo, które preferuje formalne zasady i przepisy w formie regulacji w miejscu interpersonalnego
zaufania i indywidualnej uznaniowoœci. Czwartym zjawiskiem jest pojawienie siê
miêdzynarodowych regulatorów. UE jest chyba najbardziej oczywistym obecnie
przyk³adem prowadzenia miêdzynarodowej polityki regulacyjnej, niemniej jednak istniej¹ inne ugrupowania. W ramach NAFTA powo³ano Regulatory Co-operation Framework. Umowa ta okreœla wspólne zasady i podejœcia do regulacji.
Innym przyk³adem jest WTO Technical Barriers to Trade Committee, którego zadaniem jest d¹¿enie do zawierania dwustronnych umów eliminuj¹cych regulacyjne bariery w handlu [OECD, 2011].
Piêæ cech transformacji w globalne pañstwo regulacji jest szczególnie wa¿ne
i pozwala uchwyciæ istotê zmian w globalnym pañstwie regulacji. Pierwsz¹ cech¹
jest zmiana w stosunkach miêdzy regulatorami i regulowanymi, wyra¿ona
w zwiêkszaniu formalizacji regu³ i kodyfikacji obowi¹zków w sferze zarówno
publicznej, jak i prywatnej [Baldwin i in., 2010]. Drug¹ jest nowy podzia³ zadañ
miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem w odniesieniu do roli i funkcji pañstwa.
Z powodu narastaj¹cej nieufnoœci do instytucji publicznych ogó³em jest to próba
zwiêkszenia tego zaufania na zasadach tworzenia regulacji i zasad postêpowania.
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Jednoczeœnie jest to równie¿ wysi³ek podjêty w celu zast¹pienia wczeœniejszego
modelu kontroli nad gospodark¹ za pomoc¹ pañstwowej w³asnoœci czynników
produkcji i wydatków publicznych. Trzeci¹ cech¹ jest nowy podzia³ pracy
wewn¹trz w³adzy wykonawczej pañstwa. Przejawia siê to g³ównie w delegacji
rosn¹cej w³adzy do instytucjonalnie niezale¿nych agencji regulacyjnych.
Czwart¹ jest przeciwne do ducha Twierdzenia Coase’a rozmno¿enie przepisów
reguluj¹cych prywatne kontrakty oraz preferowanie regulacji w stosunku do prywatnych kontraktów ogó³em. Wed³ug Shleifer [2010] ten fakt sugeruje, ¿e
wszechobecnoœæ regulacji mo¿na wyjaœniæ nie tyle przez niewydolnoœæ rynku lub
przez asymetriê informacji, ale nieefektywnoœci¹ s¹dów zwi¹zan¹ z koniecznoœci¹ rozpatrywania spraw dotycz¹cych umów zwi¹zanych z tym, ¿e procesy
s¹dowe w rzeczywistoœci ani nie s¹ tanie, ani przewidywalne, ani bezstronne.
Pi¹ta cecha to wzrost „technologii” regulacji – ugruntowanie metodologii porównywania skutków regulacji z alternatyw¹ rynkow¹, próby racjonalizacji i sformalizowania zasad wprowadzenia regulacji w miejsce „regulacji dopychanej
kolanem” [Baldwin i in., 2010, s. 8] oraz wzrost iloœci rodzajów regulacji [Jordana,
Levi-Faur, 2005].
Warto przeœledziæ wyzwania p³yn¹ce z globalizacji w dziedzinie regulacji,
z omawianym bowiem rozpowszechnieniem regulacji kontrastuj¹ problemy wymagaj¹ce dalszej lub bardziej efektywnej regulacji, których skutki przekraczaj¹
granice pañstwowe. Problemy te czêsto same w sobie s¹ efektem ubocznym globalizacji i wiêkszej mobilnoœci dóbr, kapita³u i ludzi. Zatem coraz czêœciej cele polityki regulacyjnej musz¹ byæ osi¹gniête poprzez wychodzenie poza granice
krajowych jurysdykcji. Monitorowanie przestrzegania regulacji, maj¹ce na celu
wymuszenie ograniczeñ dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej jest powa¿nie
utrudnione w warunkach miêdzynarodowych. W³adze zwykle s¹ w stanie za pomoc¹ inspekcji i monitorowania obserwowaæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstw krajowych i zagranicznych, lecz s¹ mniej dok³adne w monitorowaniu dzia³añ
zagranicznych spó³ek zale¿nych oraz zagranicznych wspólników firm krajowych, których zwi¹zki z firm¹-matk¹ s¹ s³absze, lecz mog¹ wp³yn¹æ na jej
wyp³acalnoœæ i bezpieczeñstwo konsumentów ich produktów. Czêstokroæ przedsiêbiorstwa s¹ w stanie wykorzystaæ tê s³aboœæ, przemieszczaj¹c ryzykowne pod
wzglêdem regulacyjnym interesy pod jurysdykcjê krajów, w których nie zadaje
siê zbyt wielu pytañ. Co wiêcej, jest czêsto niejasne, kto jest odpowiedzialny za
kontrolê danej dzia³alnoœci. Jako przyk³ad mo¿na podaæ bank we Frankfurcie, zale¿ny wobec francuskiego banku, zajmuj¹cy siê eurodolarami. Czy powinien byæ
on obiektem zainteresowania niemieckich, francuskich czy amerykañskich regulatorów rynku finansowego? Dylemat ten z ca³¹ ostroœci¹ zosta³ obna¿ony przez
kryzys finansowy, kiedy to przy pomocy spó³ek specjalnego przeznaczenia banki
inwestycyjne mog³y zwiêkszaæ swoj¹ dŸwigniê finansow¹ znacznie powy¿ej za-
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leceñ nadzorów krajowych w poszczególnych pañstwach i by³o niejasne, który
z nadzorów krajowych ma d¹¿yæ do naprawy kryzysowej sytuacji [Goczek, 2011].
Mo¿na zatem postawiæ tezê, ¿e wzrost liczby regulacji nie sprzyja ich efektywnoœci. Ich ci¹g³e zmiany i reformy powoduj¹ niejasnoœæ regu³ postêpowania,
a jednoczeœnie nie s¹ one w stanie sprostaæ nowym problemom powodowanym
przez globalizacjê. Co wiêcej, mo¿na argumentowaæ, ¿e w sytuacji narastaj¹cej regulacji ¿ycia, równie¿ codziennego, coraz bardziej istotny staje siê efekt wypierania w³asnej motywacji (ang. crowding out of intrinsic motivation). Frey [1997,
s. 29–32] nawet argumentuje, ¿e regulacje mog¹ potencjalnie wyprzeæ wiêcej motywacji ni¿ nagrody pieniê¿ne, zw³aszcza je¿eli regulacje maj¹ charakter jednakowy i ciê¿ki do spe³nienia. Ma to zasadnicze znaczenie, je¿eli bowiem zdefiniujemy
regulacjê jako u¿ycie przepisów i sformalizowanych prawnie zasad postêpowania do zarz¹dzania pracownikami, wiêkszoœæ pracowników sektora publicznego
i spora czêœæ sektora prywatnego jest zarz¹dzana bardziej w³aœnie w ten sposób
ni¿ za pomoc¹ systemu motywacji pieniê¿nych [James, 2000; Flynn, 2007].

Podsumowanie
W artykule przedstawiono czym jest regulacja gospodarki, nastêpnie poddano
analizie jej historiê. Wskazano, ¿e trend w iloœci regulacji jest jednoznacznie
rosn¹cy, a postulatom deregulacji towarzyszy³o niewielkie powstrzymanie
wzrostu liczby przepisów. W istocie w omawianym okresie zakres regulacji stale
wzrasta³, ogarniaj¹c kolejne dziedziny, a¿ w koñcu przekroczy³ granice krajowe,
co pozwala mówiæ o globalnym pañstwie regulacji. Wieloœæ cia³ regulacyjnych
oraz iloœæ legislacji jej poœwiêconej ma charakter bezprecedensowy w historii
ludzkoœci. Stan ten ma zasadnicze konsekwencje.
Powszechnie stwierdza siê, ¿e nieznajomoœæ prawa nie t³umaczy jego nieprzestrzegania. W coraz mniejszym stopniu jednak mo¿na oczekiwaæ od obywatela – konsumenta i przedsiêbiorcy – ¿e bêdzie on w stanie choæ w minimalnym
zakresie œledziæ poczynania regulatorów w jego dziedzinie dzia³alnoœci ze wzglêdu na koszty, jakie to œledzenie ze sob¹ niesie. W rezultacie proces regulacji jest
poddany w coraz mniejszym stopniu kontroli spo³ecznej i zamiast o pañstwie
prawa mo¿na zacz¹æ mówiæ o pañstwie prawników, którzy jednoczeœnie sami
ulegaj¹ coraz wiêkszej specjalizacji we w³asnych dziedzinach prawa. Na tyle du¿ej, ¿e bardzo czêsto nie s¹ w stanie kompetentnie wypowiedzieæ siê o bliskich ich
zainteresowaniom dziedzinach prawa administracyjnego i cywilnego, co mo¿na
zaobserwowaæ w narastaj¹cej krytyce orzeczeñ ni¿szych instancji s¹dowych
przez wy¿sze. Pozostaje pytanie, czy tak sformu³owane i stale zmieniaj¹ce siê
regu³y gry s¹ w stanie spe³niæ swoj¹ ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ rolê regulowania
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dzia³alnoœci gospodarczej i czy ewidentna proliferacja regulacji, niezale¿nie od
ich restrykcyjnoœci s³u¿y efektywnoœci ekonomicznej i dobrobytowi spo³ecznemu.
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