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Bariery regulacyjne 
w przepływie inwestycji

Streszczenie

Do czasu kryzysu finansowego debaty nad potrzebą dokonania przebudowy między
narodowego porządku gospodarczego miały przede wszystkim wymiar akademicki, co 
wynikało z odmowy podjęcia takich rozważań ze strony najważniejszych instytucji mul- 
tilateralnych (MFW, MBOiR). Pochodny światowemu kryzysowi finansowemu kryzys 
legitymizacji prawa międzynarodowego gospodarczego skłonił jednak Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy do wystosowania zaproszenia do konsultacji w sprawie korekty świa
towego ładu monetarnego. Jest to przypuszczalnie najważniejsza dla obecnego pokolenia, 
a w przypadku Europy i USA być może ostatnia, szansa kształtowania prawnomiędzyna- 
rodowego reżimu przepływu inwestycji. Rewizja porządku wymaga jednak przeprowadze
nia krytycznej refleksji nad przyczynami zaistniałego kryzysu. W  rozdziale przedstawiona 
została hipoteza heurystycznego błędu tkwiącego u podstaw rozłącznego regulowania 
przepływu inwestycji kapitałowych i bezpośrednich, następnie sformułowano zaś postulat 
holistycznego podejścia do regulacji inwestycji zagranicznych. Szczególny nacisk położony 
został na priorytetowe postrzeganie roli kultury zarówno jako przedmiotu, jak i kontekstu 
w przypadku stanowionych regulacji.

Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje portfolio, międzynaro
dowy governan ce gospodarczy, prawo międzynarodowe gospodarcze
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Wstęp

Mimo że ekonomiczne ramy zachodniego myślenia o finansach międzyna
rodowych -  konsensie finansowym stanowiącym fundament międzynarodowego 
governan.ce -  istotnie ewoluowały (od Bretton Woods, poprzez tzw. Konsensus 
waszyngtoński, po Nową Międzynarodową Architekturę Finansową), nie wzbu
dzi zastrzeżeń ogólne stwierdzenie, że od lat 80. dominującą narracją w myśleniu 
o ekonomii był neoliberalizm1.

Koncepcja neoliberalna zasadzała się na wolnej konkurencji i małym państwie. 
O ile realizacja pierwszego z tych założeń miała być możliwa dzięki redukowaniu 
ograniczeń regulacyjnych i otwieraniu dostępu do rynków, o tyle to drugie miało 
zostać zrealizowane przede wszystkim dzięki prywatyzacji oraz ograniczeniu moż
liwości finansowania działalności publicznej za pomocą długu i deficytu budżeto
wego. Powyższe założenia teoretyczne z czasem uzyskały status wytycznych polityki 
finansowej, a w ich wdrażanie zaangażowały się największe organizacje między
narodowe. W  praktyce relatywnie szybko okazało się, że nie sposób przyjąć jednej 
uniwersalnej formuły, która zapewniłaby zrównoważony wzrost gospodarczy we 
wszystkich państwach świata. Przeciwnie, coraz większe protesty budziła swoista 
tendencyjność forsowania przez organizacje z Bretton Woods tych samych reko
mendacji w kolejnych państwach2. Okazało się jednak, że równą zawziętością co 
krytycy globalizacji wykazały się także M FW  i MBOiR, odmawiając choćby dys
kusji nad prowadzoną przez nie polityką warunkowości.

Mimo narastającego niezadowolenia coraz większych grup społecznych nawet 
kryzys z 2008 roku nie wpłynął na przeformulowanie dominujących paradygmatów 
ekonomicznych ponad relatywnie małe korekty systemowe w celu zabezpieczenia 
przed nowo zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka, w tym ryzyka systemowego3. 
W  rezultacie możemy obecnie obserwować powszechną kontestację obowiązują
cego porządku gospodarczego i politycznego, począwszy od masowych protestów

1 M. Menkes, Governan.eegospodarczy -  studiumpnrwnom iędzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 
2016, s. 77-196.

2 Zob. choćby: J. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, W.W. Norton and Company, New 
York 2003.

3 M. Menkes, Financial Governance, M oney Laundering and International Laws New Clothes, “Jour
nal of Management and Financial Sciences’’2016, issue 25 oraz idem, The D mine Comedy o f  Governance 
in Tax Evasion Matters. Or Not?, “Journal of International Banking Law and Regulation” 2015, issue 6.
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ulicznych po zwycięstwa partii populistycznych w kolejnych krajowych wyborach. 
Od Occupy Wall Street oraz Indignados, po skrajnie prawicowych pretendentów pre
zydenckich takich jak Marinę Le Pen (Francja) i Norbert Hofer (Austria), zwycię
stwo Donalda Trumpa w USA, działania Borisa Johnsona i Nigela Farage’a, którzy 
utorowali referendalną drogę Wielkiej Brytanii do wyjścia z Unii Europejskiej, 
Wiktora Orbana demontującego demokrację na Węgrzech, po karykaturalnych 
wreszcie Beatę Szydło i Andrzeja Dudę.

Z punktu widzenia spraw międzynarodowych bardziej znamienne okazały się 
jednak masowy protest przeciwko A nti-C ounterfeiting Trade A greem ent (ACTA) 
z 2012 roku oraz powszechna kampania negatywna prowadzona przeciwko Tran- 
satlantic Trade and In vestm en t Partnership (TTIP) -  w trakcie negocjacji, po zwią
zaniu się ostateczną wersją tekstu, aż do zablokowania możliwości upoważnienia 
Komisji Europejskiej do podpisania TTIP-u przez jeden z belgijskich parlamen
tów federalnych z regionu Walonii. Z końcem 2016 roku projekt TTIP został 
wstrzymany, a odium  społecznego gniewu zogniskowało się obecnie na EU-Can- 
ada Comprehensive Economic and Trade A greem ent (CETA).

W  tym kontekście warto zwrócić uwagę na zainicjowanie w połowie 2016 roku 
przez M FW  debaty publicznej nad potrzebami reformy paradygmatów neolibe- 
ralizmu. Prawdopodobnie stanowi to one in a lifetim e type opportunity — okazję do 
zmiany światowego ładu gospodarczego, która nie powtórzy się przez wiele lat, 
jeżeli w ogóle kiedykolwiek jeszcze miałoby to nastąpić.

Zanim przejdę jednak do rozważań nad zmianą założeń oraz ewentualnym 
nadaniem wspólnej orientacji międzynarodowym inwestycjom portfelowym i bez
pośrednim, warto pokrótce zastanowić się nad tym, jaka jest stawka tej debaty.

1.1. Kryzys legitymizacji i droga donikąd

W iele analiz poświęcono już zagadnieniu kryzysu legitymizacji zarówno 
w odniesieniu do prawa międzynarodowego gospodarczego (PMG), jak i całej 
międzynarodowej architektury finansowej. Odpowiednio, rodzi się pytanie o to, 
jakie są pra-przyczyny tej choroby i jak jej zaradzić zamiast stosowania aktual
nie forsowanych środków doraźnych o charakterze paliatywnym względem syn
dromów problemu. Ze względu na prawniczy charakter analizy nie jest intencją 
autora, aby prowadzić rozważania natury socjologicznej, psychologicznej czy poli
tologicznej. Zważywszy jednak na reputację przywoływanych badaczy, a także
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mając na względzie formułowane wobec ich prac głosy krytyczne, immanentne 
w debacie akademickiej, postrzegam ich tu za autorytatywne źródła przywoływane 
na potrzeby sygnalizowanych zagadnień.

1.1.1. Legitymizacja racjonalno-legalna

Na wstępie trzeba zauważyć, że samemu zagadnieniu znaczenia i prawnej 
doniosłości pojęcia legitymizacji można by poświęcić całość życia zawodowego 
i nadal nie wyczerpać tematu. Ze względów obszernie wyjaśnionych uprzednio za 
pomocą wyczerpujących odniesień bibliograficznych4 za najbardziej przekonującą 
uznaje się tu weberowską klasyfikację źródeł legitymizacji -  tradycyjnych, chary
zmatycznych, legalno-racjonalnych.

Jako że żadna z dwóch pierwszych podstaw legitymizacji nie uchroni się w sfe
rze zasięgu obrońców regulacji międzynarodowych przepływów kapitałowych przed 
powszechną krytyką, jedyną możliwością stwarzającą szanse na zachowanie legity
mizacji w długim okresie wydaje się model racjonalno-legalny. Oznacza to uznanie 
doniosłości dwu typów uwarunkowań: formalnego i materialnego. O ile pierwsze 
z nich dotyczy wymogów natury proceduralnej, o tyle drugie odzwierciedla donio
słość wspólnego mianownika materialnoprawnego. Za sprawą wyjaśnień przedsta
wionych w cytowanym wyżej artykule zasadę rządów prawa uważa się tu za normę 
o potencjalne do realizacji funkcji takiej właśnie podstawy światowej legitymizacji 
reformy prawa międzynarodowego gospodarczego. Bez wdawania się w niuanse 
dyskusji na temat możliwego zakresu reformy (która obejmowałaby również ele
ment proceduralny i materialny, przy czym ostatni z nich najpewniej wzbudziłby 
szereg kontrowersji), i mając jednocześnie na względzie możliwą krytykę ze strony 
państw niedemokratycznych, należy podkreślić w tym przypadku doniosłość ini
cjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2012 roku oraz setek zasadniczych kra
jowych zobowiązań podjętych w tym zakresie5.

4 M. Menkes, Treat the Came, Not the Symptom: Uje L egal-Rational Authority o f  International 
Investm entA rbitration ,“Bocconi Legał Papers’’2016, no. 8.

5 Począwszy od ostatniej dekady XX wieku, kolejne ciała ONZ, wraz ze Zgromadzeniem Ogól
nym i Radą Bezpieczeństwa włącznie, regularnie rozważały kwestię zasady rządów prawa. Analogicznie 
można by się tu pokusić choćby o analizę doniosłości deklaracji spotkania wysokiego szczebla Zgro
madzenia Ogólnego ws. rządów prawa na krajowym i międzynarodowym poziomie (A/RES/67/1), 
2005 World Summit Outcome (A/RES/60/1) czy deklaracji milenijnej ONZ (A/RES/55/2). Zarazem, 
z uwagi na potrzeby poszukiwania fundamentów światowej konwergencji regulacyjnej, najbardziej obie
cująca wydaje się jednak rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ws. rządów prawa z 24 września 2012 roku
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1.1.2. W pogoni za szczęściem

Jak zostało już wspomniane wyżej, koncepcja legitymizacji racjonalno-legal- 
nej zasadza się na przeświadczeniu elektoratu-społeczeństwa obywatelskiego, że 
dany porządek społeczno-polityczny stwarza równe możliwości w zakresie dążenia 
do realizacji -  zgodnych z prawem -  celów partykularnych. W  indywidualistycz
nym społeczeństwie, wyzwolonym dzięki odrodzeniu6 i reformacji z organicznego 
podporządkowania władzy uniwersalnej, jednostka uzyskała swobodę pogoni za 
wyznacznikami statusu społecznego7. Wolna jednostka stopniowo osiągała religijną 
autonomię względem Kościoła, polityczną zdolność samostanowienia, a wreszcie 
-  w sferze sztuki i kultury -  zainteresowanie sprawami doczesności. Marzenie sta
nowiące legendę założycielską Stanów Zjednoczonych, potwierdzone w Deklaracji 
Niepodległości8, czy też, innymi słowy, zmagania z organiczną wizją społeczeństwa 
utorowały drogę rewolucji przemysłowej i kapitalizmowi.

(A/RES/66/102).To na jej podstawie państwa składają dobrowolne deklaracje, a część z nich podej
muje działania w zakresie miękkiego raportowania i działań nadzorczych. Szczegółowa lista deklaracji 
krajowych dostępna jest na: https://www.un.org/ruleoflaw/pledging-database/ (28.10.2016).

6 Zob. porównanie Gebriele Pedulla między narracją Burckhardta, Burdacha i Huizingi różnych 
percepcji Rinascimento, rozciągających się od całkowitego zerwania z dorobkiem średniowiecznym 
(i powrót do klasycznej starożytności), przez swoistą kontynuację średniowiecznej organizacji społecz
nej prowadzącą bezpośrednio do nowożytności, aż po przedstawienie Rinascimento jako autonomicz
nego “okresu buforowego’’ między dwoma epokami -  w: II Problemu delR inascim ento, red. J. Huizinga, 
Donzelli Editore, Rzym 2015, s. 7-43.

7 Kwestia przełamania “organicznych więzów’’ powróciła jako fundamentalny dylemat w XIX-
-wiecznych wielkich sporach politycznych. Dość przypomnieć analizy Karola Marxa, który dowo
dził, że rozwój środków produkcji doprowadził do autonomizacji epoki burżuazyjnej. Znamienne 
dla tego okresu było zniesienie więzów społecznych razem z jej -  utrwaloną w zbiorowej percepcji 
-  siatką pojęciową, zniesienie „świętych artefaktów’’, a wreszcie pewności jednostki odnośnie do jej 
pozycji w świecie. “The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, 
patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his 
«natural superiors», and has left remaining no other nexus between man and man than naked self- 
interest, than callous «cash payment*. It has drowned the most heavenly ecstasies of religious fervour, 
of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calculation. It has 
resolved personal worth into exchange value, and in place of the numberless indefeasible chartered 
freedoms, has set up that single, unconscionable freedom -  Free Trade. In one word, for exploitation, 
veiled by religious and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploita- 
tion’’. K. Marx, The M anifesto o f  the Communist Party, London 1848, materiał dostępny na: http://bit. 
ly/lDLXo9b (28.10.2016). '

8 Declaration oflnd ependence: “(...) We hołd these truths to be self-evident, that all men are created 
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 
Life, Liberty and the pursuit of Happiness. — That to secure these rights, Governments are instituted

https://www.un.org/ruleoflaw/pledging-database/
http://bit
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Taki stan rzeczy z kolei oznacza, że system zachowuje walor legalności i racjo
nalności dopóty, dopóki -  abstrahując od różnic indywidualnych -  z pewną dozą 
szczęścia i ciężką pracą pozwala każdemu na wzbogacanie się oraz, tak definiowany, 
awans społeczny. Niestety, oznacza to zarazem, że jednostka pozbawiona takich 
perspektyw może stracić filar samooceny; w szerszej skali będzie to prowadzić do 
zakwestionowania legitymizacji systemu. W  rezultacie jednostka zacznie ulegać 
pokusie uchylenia się od wątpliwości natury egzystencjalnej poprzez poświęce
nie się automatyzmowi życia codziennego i pozornego myślenia albo zdecyduje 
się na poświęcenie (części) wolności indywidualnej w zamian za przynależność 
do potężnej wspólnoty9. Pierwsza z wymienionych strategii prowadzi jedynie do 
ograniczenia uciążliwych syndromów problemu, ale nie redukuje ich przyczyn. 
Alternatywa, tj. mechanizm selekcji działający w oparciu o kryterium efektywno
ści, immanentnie prowadzi do ryzyka wypaczenia systemu (niezależnie zresztą od 
intencji osób, które doprowadziły do autorytarnych przemian)10.

Właśnie takie tendencje zapewniły władzę osobom pokroju Benito Mussoli- 
niego czy Adolfa Hitlera. Obecnie jesteśmy świadkami niepokojąco podobnych 
zjawisk utrzymujących się za sprawą populistycznych tendencji Europy, w tym 
zwłaszcza narracji antyglobalistycznej i idyllicznej wizji bezpieczeństwa pracy oraz 
rosnącego dobrobytu państw narodowych, izolowanych od cykli gospodarki świa
towej. Kampania na rzecz Brexitu i ujawniona przy tej okazji nostalgia za dekadą 
lat 50. ubiegłego wieku stały się tego jaskrawym przejawem.

1.2. Ponowna ocena przepływów kapitałowych

Po wielu dekadach wszechobecnej filozofii neoliberalnej i minimalizmu regu
lacyjnego światowy kryzys finansowy zapoczątkowany symbolicznie w 2008 roku 
na amerykańskim rynku hipotecznym dobitnie wykazał, że rynki pozostawione 
same sobie (tj. autoregulacji) okazują się immanentnie niezdolne do przyjęcia 
długookresowych, zrównoważonych rozwiązań normatywnych. Odpowiednio, 
już w 2009 roku przywódcy państw grupy G20 stwierdzili, że „jedynym stabilnym 
filarem dla trwałej globalizacji i podnoszenia ogólnego poziomu dobrobytu może

among Men, derMng their just powers from the consent of the governed ( . . Materiał dostępny na 
stronie: http://bit.ly/lgEm0L5 (28.10.2016).

9 E. Fromm, 1he Fear o f  Freedom , Routledge, New York-London 1984.
10 A. Hayek, Uje Rond to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago 1994.

http://bit.ly/1gEm0L5
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być otwarta gospodarka światowa oparta na zasadach rynkowych, efektywnych 
regulacjach i silnych instytucjach globalnych”11, co oznaczało zakwestionowanie 
obowiązującej dotąd filozofii regulacyjnej. Od tego momentu byliśmy świadkami 
przyjmowania regulacji we właściwie wszystkich obszarach finansów międzyna
rodowych, łącznie z kwestiami dotąd stanowiącymi „normatywne tabu”, takimi jak 
ramy funkcjonowania i finansowanie agencji ratingowych (C redit R ating Agencies
-  CRA), zasady wynagradzania osób zarządzających w instytucjach inwestowania 
zbiorowego (tj. kwestia finansowych bodźców, które skłaniałyby do przyjmowania 
strategii inwestycyjnych korzystnych z punktu widzenia długookresowego interesu 
spółki i udziałowców) czy wreszcie ignorowane przez lata centra finansowe off-shore 
i raje podatkowe (pozwalające najzamożniejszym osobom fizycznym i spółkom 
korzystać z arbitrażu regulacyjnego celem np. uchylenia się od opodatkowania).

W  tym przypadku należy zauważyć, że wspomniane wyżej zaproszenie M ię
dzynarodowego Funduszu Walutowego do debaty na temat odmian prowadzonej 
przez niego polityki zostało ograniczone do dwóch obszarów, tj. zasad i zakresu 
liberalizacji międzynarodowych przepływów kapitałowych (capital account libera- 
lization)12 oraz zaleceń w zakresie konsolidacji fiskalnej13. Obawy M FW  dotyczą 
w szczególności:
-  wątpliwych korzyści w zakresie wzrostu gospodarczego, jeżeli analiza ma doty

czyć dużej próby państw,
-  wzrostu nierówności społecznych,
-  przełożenia się narastających nierówności na dalsze podkopywanie trwałości 

modelu wzrostu gospodarczego.
Co do liberalizacji przepływów kapitałowych14 M FW  zdaje się uznawać, że 

przepływy Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych, w szczególności gdy ich

11 G20, London Smmnit -  Leaders Statement, ApriI 2,2009, par. 3.
12 Mimo że z punktu widzenia systematyki bilansu płatniczego państwa mamy tu w istocie do 

czynienia z liberalizacją rachunku finansowego (a nie kapitałowego), to w praktyce przyjęło się jednak 
właśnie powyższe określenie liberalizacji przepływów kapitałowych. Zob. szerzej: Ł. Gruszczyński, 
M . Menkes, Ł. Nowak, Prawo m iędzynarodowe gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 156,191.

J.D. Ostry,P. Loungani,D. Furceri,Neoliberalism: O versoldt,“Finance and Development’’2016, 
vol. 53, no. 2. Zob. także: IM FSurvey: ChiefEconomist Interuiew . Evolution N otRevolution: Rethinking 
Policy a t the IMF, June 2,2016, http://bit.ly/lXTyu5p (15.10.2016).

14 Liberalizację rynków kapitałowych (czy też liberalizację rachunku finansowego zgodnie 
z nomenklaturą M FW  -  zob. przypis poniżej) winno się datować co najmniej od roku 1997, kiedy 
to Interim Committee of the Board of Governors stwierdził, że „nadszedł najwyższy czas dodania 
nowego rozdziału do porozumienia z Bretton Woods’’. IMF persisted in this view despite Asian finan- 
cial crisis that occurred the very same year -  IMF, 98/5 Remarks by M ichel Camdessus M anaging Director

http://bit.ly/1XTyu5p
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elementem jest przepływ know -how  oraz kapitału ludzkiego, przyczyniają się do 
długookresowego wzrostu gospodarczego15. Jednocześnie inwestycje portfolio „jak 
się wydaje, ani nie wzmacniają wzrostu gospodarczego, ani nie przyczyniają się 
do podziału ryzyka pomiędzy stronami”. O ile korzyści ekonomiczne pochodne 
liberalizacji kapitałowej mogą być zatem kwestionowane, o tyle koszty pochodne 
gospodarczej niestabilności -  biorąc zwłaszcza pod uwagę gwałtowne, spekulacyjne 
przepływy krótkookresowych instrumentów finansowych -  wydają się oczywiste16.

Co tyczy się zaś konsolidacji fiskalnej, optyka M FW  zasadniczo przekłada 
się na akceptowany, tj. pożądany, rozmiar państwa i sektora publicznego. Z jednej 
strony oznacza to silne naciski na rzecz prywatyzacji, z drugiej niesie nałożenie 
na państwa ograniczeń natury fiskalnej. Tytułem przykładu można zatem wskazać 
choćby na art. 140 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Pakt Sta
bilności i Wzrostu (ten ostatni obejmuje tzw. sześciopak i dwupak regulacyjny)17.

o f  the International M onetary Fund a t the IM F Seminar on Capital Account Liberalization, Washington, 
March 9,1998, http://bit.ly/2e4stzU (31.10.2016). Zob. także: S. Fischer, Capital Market Liberalisation 
and the Role o f  the IMF, http://bit.ly/2eLIDSO (31.10.2016) oraz B. Eichengreen, M. Mussa, Capital 
Account Liberalization and  the IMF, “Finance and Development”1998, vol. 34, no. 4.

15 Zarazem stwierdzenie “zdaje się uznawać’’ jest w tym kontekście uzasadnione, jako że empi
ryczne badania ekonomiczne w tym zakresie nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków. 
Odnośne opinie rozciągają się od sceptycznego optymizmu (tj. że BIZ przyczyniają się do wzrostu 
gospodarczego pod pewnymi warunkami), po otwarte kwestionowanie racjonalności ich ochrony. 
Zob. Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, op.cit., s. 9-10.

16 Zob. choćby: D. Rodrik, A. Velasco, Short-Tenn CapitalF lows, “NBER Working Paper’’ 1999, 
no. 7364.

17 Pakt stabilności i wzrostu to nazwa ogólna dla całej serii aktów normatywnych. Wśród najistot
niejszych można wskazać:
-  Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact (Amsterdam, 17 June 1997) 

(OJ C 236 of2.08.1997) and it’s 2005 and 2011 amendments covering inter alia surveillance, coor- 
dination and excessive deficit issues;

-  2013 “Six Pack’’ rules on monitoring of both budgetary and economic policies under the Euro
pean Semester and a “Codę of Conduct’’ adding details to SGP (including Council Directive 
2011/85/EU of 8 November 2011 on reąuirements for budgetary frameworks of the Member 
States) (OJ L 306,23.11.2011, s. 41-47);

-  2013 “Two Pack’’ reinforcing economic cooperation (Regulation (EU) No 472/2013 of the Euro
pean Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the strengthening of economic and budg
etary surveillance of Member States in the euro area experiencing or threatened with serious 
difficulties with respect to their financial stability (OJ L 140,27.05.2013, s. 1-10) and Regulation 
(EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on common 
provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of exces- 
sive deficit of the Member States in the euro area (OJ L 140,27.05.2013, s. 11-23).

-  2014 intergovernmental treaty (Treaty on Stability, Coordination and Governance), which included 
the so-called Fiscal Compact (Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on reąuirements 
for budgetary frameworks of the Member States) (OJ L 306,23.11.2011, s. 41-47).

http://bit.ly/2e4stzU
http://bit.ly/2eLIDSO
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Fundusz przyznaje jednak obecnie, że stabilny poziom zadłużenia publicznego 
może nie mieć charakteru absolutnego -  “złotej reguły”, lecz raczej stanowić funk
cję historii kredytowej danego państwa, co oznacza, że w przypadkach surowej 
dyscypliny fiskalnej koszt podejmowania ewentualnych działań na rzecz obniże
nia poziomu zadłużenia może istotnie przewyższać korzyści finansowe z realizacji 
tego zamierzenia18. Rzecz jasna sytuacja wygląda odmiennie w przypadku państw, 
które ze względu na swoją historię kredytową i brak dyscypliny w zakresie finansów 
publicznych ponoszą wyższe koszty obsługi zadłużenia. Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy doszedł zatem do wniosku, że konsolidacja fiskalna tylko wyjątkowo 
będzie pociągała za sobą ekspansywne skutki budżetowe.

Odpowiednio, o ile ani liberalizacja dostępu do rynków kapitałowych, ani 
restryktywna polityka fiskalna nie prowadzą automatycznie do pobudzenia wzro
stu gospodarczego, o tyle ich negatywny wpływ na alokację dobrobytu nie rodzi 
wątpliwości. Ten ostatni skutek może zaś wtórnie podważać podstawy wzrostu 
gospodarczego19. Skłoniło to Fundusz do wystosowania apelu o większą otwar
tość na problematykę redystrybucji, w tym także na kwestię „wydatków predys- 
trybucyjnych” oraz wpływ ochronnej konsolidacji fiskalnej na grupy znajdujące się 
w trudnym położeniu finansowym20.

M FW  podjął już pierwsze, aczkolwiek na razie raczej nieśmiałe, kroki w tym 
kierunku. W  czerwcu 2016 roku, w ramach konsultacji z art. IV (tj. jednego z mecha
nizmów nadzorczych pozostających w dyspozycji Funduszu) z Unią Europejską, 
Rada Wykonawcza M FW  stwierdziła, że21:

( ...) Directors urged strong collective actions to boost growth and strengthen the 
union, and cautioned that the cyclical recovery should not lead to complacency. 
Policies should prioritize structural reforms, enhancing investment and fiscal 
governance, maintaining supportive monetary policies, completing the banking 
union, and repairing balance sheets. Directors warned that without decisive actions, 
the euro area will remain vulnerable to instability and repeated crises of confidence.

18 A. Ghosh,J. Kim,J. Ostry, M . Quresh, Fiscal Space, IMF StaffPosition Notes, issue 11,2010.
19 J. Berg, A. Ostry, C. Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Staff Discussion 

Notę, 14/02/2014.
20 C. Chwalisz, P. Diamond, The Predistribution Agenda: Tackling Inequality and Supporting Sus- 

tainable Growth, I.B. Tauris, London-New York 2015.
21 IMF, IM F Executive Board Concludes 2016 Article IV Consultation on Euro Area Policies, Press 

Release, July 7,2016, s. 2-3.
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By następnie skonstatować:

Directors encouraged the authorities to pursue a morę balanced policy mix through 
growth-friendly fiscal rebalancing, use of fiscal space where available, and an expan- 
sion of centralized investment schemes or funds for common projects.

Przychodzi zatem stwierdzić, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach 
realizacji swoich kompetencji nadzorczych, tj. jednego z obszarów aktywności 
podlegających najsurowszej krytyce ze strony sceptyków globalizacji gospodarczej, 
zakwestionował absolutny charakter celu konsolidacji fiskalnej. Można to uznać 
za swoistą ironię w odniesieniu do Unii Europejskiej, jeśli wziąć pod uwagę, że 
dotyczy to choćby Grecji, która w ostatnich latach kryzysu finansowego została 
zmuszona przez Trojkę do ścisłej warunkowości mimo uporczywego dowodzenia 
przez Ateny, że konsolidacja fiskalna nie może być prowadzona z intensywnością 
pozbawiającą państwo fundamentów wzrostu gospodarczego, prowadzi to bowiem 
wówczas do zamknięcia się pętli zadłużenia.

Zarazem, jak podkreślił główny ekonomista M FW  Maurice Obstfeld, wspo
mniana wyżej konstatacja dodatkowych czynników istotnych z punktu widzenia 
trwałego wzrostu gospodarczego nie powinna być jednak postrzegana jako punkt 
wyjścia do zaprowadzenia rewolucji w polityce pożyczkowej Funduszu, lecz raczej 
odzwierciedlać „ewolucyjne dostosowania”22.

Obstfeld zaznaczył w szczególności, że Fundusz prowadzi obecnie uważną 
reewaluację przyjętego w 2012 roku Institu tional View w kwestiach środków kon
troli przepływów kapitałowych23, badając zwłaszcza możliwości przeprowadzenia 
dostosowań w tym zakresie do celów polityki makroostrożnościowej. 

Jednocześnie dwa czynniki wymagają tu podkreślenia:
-  niedostateczny poziom regulacji w ramach porządku neoliberalnego dopro

wadził gospodarkę na skraj przepaści, tj. ryzyka kryzysów, których skala może 
zniszczyć cały zachodni model społeczno-polityczny;

-  podczas gdy reforma światowego systemu finansowego pozostaje niemożliwa 
bez woli podjęcia współpracy ze strony MFW, mamy obecnie do czynienia

22 IMF, IM F S u m y : Euolution Not Rmolution: Rethinking Policy a t the IMF, June 2,2016, http:// 
bit.ly/lXTyu5p (28.10.2016).

2'' IMF, IM F Sitruey: IM F Adopts Institu tional Vieui on Capital Flows, December 3, 2012, http:// 
bit.ly/2eNlf4M (28.10.2016).
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z precedensowym, aczkolwiek zachowawczym, uznaniem przez Fundusz
zarówno potrzeby reformy, jak i potrzeby poszukiwania dostępnych alternatyw.
Czy może to zatem oznaczać zachętę do rozmontowania sytemu finansowego? 

Rzecz jasna -  nie powinno. W  świetle przeglądu głosów krytycznych przywoła
nych w niniejszej analizie, mimo truizmu tego stwierdzenia, zasadnym wydaje się 
podkreślenie, że bez finansów nie sposób mówić o systemie płatniczym, pozba
wieni zostajemy bowiem wówczas możliwości relatywnie taniej międzynarodowej 
alokacji zasobów, wreszcie tracimy też nader istotny instrument zabezpieczenia 
przed ryzykiem. Instrumenty finansowe nie stanowią oczywiście jedynego środka 
umożliwiającego realizację powyższych celów, jednakże wśród aktualnie dostępnych 
rozwiązań charakteryzuje je niekwestionowana przewaga w zakresie ich dostęp
ności i powszechności. Tym samym, co nie umniejsza potrzeby przeprowadzenia 
stosownych reform, samo znaczenie finansów z perspektywy gospodarki rynkowej 
pozostaje niekwestionowane.

Rewizja światowych regulacji w zakresie przepływu inwestycji będzie zatem 
oznaczać realizację szeregu postulatów natury stricte ekonomicznej, sformułowa
nych przede wszystkim dzięki doświadczeniom zebranym w trakcie ostatniego 
światowego kryzysu finansowego. Szereg takich koncepcji został już zasygnalizo
wany w pracach różnych autorów24. Zarazem warto zauważyć, że wątkiem dość 
powszechnie przewijającym się w apelach ekonomistów są nawiązania do kwestii 
moralności czy etyki. Z semantycznego punktu widzenia może to budzić wątpli
wości, jednakże prawdą pozostaje artykułowana potrzeba bardziej rozbudowanych 
ram normatywnych. To rodzi zaś pytanie, czy środowisko kulturowe (w przypadku 
funkcjonowania zarówno biznesu, jak i całego społeczeństwa) stanowi przedmiot 
jedynie norm prawnych, czy też czynnik kształtujący.

1.3. Czynnik-K

Mimo że wytyczenie szczegółowych konturów byłoby nader problematyczne 
(jeżeli w ogóle możliwe), to w świetle powyższych rozważań wydaje się, że bez

24 Zob. choćby: Development Committee, From Billions to Trillions: Transform ing D melopjnent 
Finance. Post-2015 F inancing fo r  Development: M ultilateralD evelopm ent Finance, DC2015-0002, ApriI 
2,2015; a także B. Badre, M oney honnie -  E t si la fin an ce sairuait le m ondet, Debats Publics, Paris 2016 
orazM. Wolf, Ihe Shifts and the Shocks: What We kie Learned -  and H ave S tillto Learn -  from  the Finan
cia l Crisis, Penguin Press, New York 2014.
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większych kontrowersji można przyjąć, iż pewne najistotniejsze warunki o cha
rakterze społeczno-gospodarczym, politycznym oraz prawno-instytucjonalnym, 
podobnie jak minimalna swoboda polityczna, artystyczna i swoboda myśli, stano
wią elementy konstytutywne społeczeństw zachodnich. W  tym miejscu można się 
zatem odwołać do oryginalnego zamysłu Adama Smitha w przypadku wolnego 
rynku, gdzie „niewidzialna ręka rynku” działa tylko w odpowiednich ramach insty
tucjonalnych oraz na fundamencie etyczno-moralnym25. Pojawia się tu więc prze
strzeń dla sprawiedliwości społecznej w ramach modelu gospodarki wolnorynkowej. 
Nawet były Dyrektor Zarządzający M FW  Michel Camdessus (tj. osoba piastu
jąca ów urząd, gdy Fundusz zadecydował o podjęciu działań na rzecz popularyzacji 
koncepcji liberalizacji przepływów kapitałowych), podczas odczytu w 2016 roku 
poświęconego „herezji neoliberalnej”, której początek datuje się na lata 70. ubie
głego stulecia, zwrócił uwagę na trzy najistotniejsze braki w zakresie finansów mię
dzynarodowych, które doprowadziły do wybuchu światowego kryzysu, tj.:
-  braki regulacji,
-  braki instytucjonalne (co stanowiło konsekwencję poprzedniego ograniczenia, 

jako że nie istniały normy, które miałyby być wdrażane),
-  problemy etyczne, które dotąd postrzegano jako wykraczające poza sferę zain

teresowań międzynarodowych instytucji finansowych26.
Znajdujemy się zatem nader blisko powszechnej definicji kultury jako „złożo

nej całości obejmującej wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje oraz 
wszelkie inne zdolności i nawyki nabywane przez jednostkę jako członka społe
czeństwa” (complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, laws, 
customs, and any other capabilities and habits acquired by a human as a member 
of society)27. Tym samym ocieramy się o cywilizacyjny rdzeń tożsamości.

To oznacza zaś, że o ile kultura często traktowana jest ze swoistą pobłażliwością, 
czego odzwierciedleniem staje się relatywnie niski status w hierarchii celów norma
tywnych, choćby w obrębie prawa międzynarodowego gospodarczego, o tyle w tym 
przypadku jesteśmy świadkami ekspotencjalnego wzrostu normatywnej doniosło
ści kultury. Trzon kultury stanowi bowiem warunek przetrwania społeczności. To

25 P.J. 0 ’Rourke, On The Wealth o f  Nations: Books Tjat Changed the World, Grove Press, New 
York 2007.

26 Camdessus scharakteryzował postawę instytucji finansowych jako sans f o i s  n i lois (bez 
wiary/sumienia oraz bez regulacji) -  M. Camdessus, La crisefinan ciere oh “1’h erń ie neolibem le du capi- 
talisme", Finance for Good, Centre Society and Organizations d'HEC Paris, September 29, 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=BrFXsST5IvQ_(31.10.2016).

27 Definicja stosowana m.in. przez UNESCO -  zob. http://bit.ly/2f6J72H (30.10.2016).

https://www.youtube.com/watch?v=BrFXsST5IvQ_(31.10.2016
http://bit.ly/2f6J72H
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z kolei prowadzi do ponownej analizy zarówno normatywnego charakteru barier 
w przepływie inwestycji, jaki i hierarchii dóbr prawnych.

Co więcej, zgodnie z konstatacjami ze światowych debat przeprowadzonych 
przy okazji ostatniego kryzysu finansowego, postęp globalizacji doprowadził do 
wykształcenia się nowych, systemowych rodzajów ryzyka. W  wąskiej optyce finan
sowej oznaczało to przede wszystkim położenie podwalin dla międzynarodowego 
governan.ce w obszarze funkcjonowania tzw. G-SIFIs (Global Systematically Im por- 
tan t F inancia l Institutions — instytucji finansowych o światowym znaczeniu sys
temowym). Tu finanse międzynarodowe postrzegane są jako dobro publiczne czy 
też zasoby wspólne28.

Zważywszy zatem na współzależność socjogospodarczej trwałości struktur oraz 
demokracji, zasadnym wydaje się krytyczne spojrzenie na zakres światowych dóbr 
publicznych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stabilność społeczno-gospodarcza:
-  dotknięta jest problemem pasażera na gapę oraz -  w rezultacie -  wydaje się 

nieprawdopodobnym, aby rynki krajowe zdołały samodzielnie wypracować 
rozwiązanie tego problemu w skali światowej,

-  krajowe załamania rynkowe pociągają za sobą transgraniczne negatywne efekty 
zewnętrzne.
Poszukując zatem rozwiązania problemu niedostatecznego poziomu dostęp

ności dóbr publicznych, problemów koordynacyjnych oraz negatywnych efektów 
zewnętrznych, trzeba na wstępie zauważyć, że światowe standardy p e r  se również 
stanowią światowe dobro publiczne29.

Wreszcie, jeżeli normy i nadzór są potrzebne w celu zapewnienia dóbr publicz
nych, rodzi się pytanie o to, kto powinien (lub może) pełnić odnośnie uprzywi
lejowane funkcje. Pewną nadzieję daje konstatacja, że rewizja aktualnych ram 
normatywnych, odzwierciedlających bolączki konstytuującej się filozofii konsump
cjonizmu, leży w naszym własnym interesie.

Obserwując stopniowe osłabianie pozycji zachodnich gospodarek w skali świata, 
stajemy bowiem wobec wyboru ostatniej szansy współpracy celem przyjęcia regu
lacji z naszą propozycją porządku dla ludzkości30.

28 B. van der Eem, Financial Stability as a Global Public Good and P r ma te International Law as an 
Instrument fo r  its Transnational Govemance -  Some Basic Thoughts, w: Prmate International Law and Glo
bal Gouernance, red. H. Watt, D. Fernandez Arroyo, Oxford University Press, Oxford 2015, s. 293-300.

29 J. Stiglitz, Global Public Goods and  Global Finance: Does Global Gouernance Ensure Ihat the Global 
Public In ter es tls  Seruedt, w: A dvancing Public Goods, red. J.P. Touffut, Paris 2006, s. 149-164.

'° M. Menkes, Spotkania m ilow e G20, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG’’ 
2012, nr 31.
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1.4. Czy regulacja to koszt, czy korzyść?

Z dotychczasowych rozważań mogłoby wynikać, że regulacje międzynarodo
wych przepływów inwestycyjnych -  zarówno portfelowych, jak i bezpośrednich 
-  zawsze stanowią bariery. Innymi słowy, uznanie zatomizowanej natury między
narodowego porządku prawnego pociąga za sobą konieczność praktycznego rów
noważenia różnych systemów normatywnych. Tytułem przykładu można zapytać, 
czy ochrona inwestora zagranicznego powinna mieć prymat, czy ustępować wzglę
dom ochrony środowiska naturalnego lub też czy ograniczenie swobody przepły
wów kapitałowych może być uzasadnione ochroną żywotnych interesów państwa. 
W  takim ujęciu interesy inwestorów postrzegane są jako sprzeczne z interesami 
państwa goszczącego i jego obywateli.

Warto jednak zapytać o to, czy powyższa percepcja regulacyjnych kosztów 
i korzyści w długim okresie ulega zmianie.

Po pierwsze, wskazane podejście stanowi przejaw jednostronnego postrzega
nia sytuacji. Państwa importujące kapitał mogą ubolewać nad asymetrią lub wręcz 
spekulacyjnym charakterem napływających (a w istocie odpływających) inwestycji. 
Nie zmienia to jednak tego, że o ile wyrażanie oburzenia może stanowić środek 
łagodzenia nastrojów społecznych, o tyle -  w związku ze wspomnianymi proble
mami asymetrii i kłopotami koordynacyjnymi -  podejście jednostronne nie umoż
liwi wypracowania rozwiązań regulacyjnych. W  rządowym zasięgu jurysdykcyjnym 
pozostają, aż i jedynie, inwestorzy zagraniczni. Rzeczjasna póki międzynarodowe 
przepływy inwestycyjne co do zasady pozostawały jednokierunkowe, poty plany 
reform były iluzoryczne. W  ostatnich latach obserwujemy jednak stopniowe zacie
ranie się tradycyjnego podziału na państwa eksportujące i importujące kapitał.

Po drugie, jak zostało to zasugerowane wcześniej, obecne ramy ekonomiczno- 
-gospodarcze nie zapewniają trwałości systemu wobec intensyfikacji coraz to nowych 
zagrożeń. Niezależnie bowiem od tego, czy poszczególni najwięksi przedsiębiorcy 
chcieliby odejść od rynkowej filozofii konsumpcjonizmu oraz fmansjalizacji wszyst
kich sfer życia społecznego (choćby i z egoistycznych pobudek ochrony interesów 
własnych w dłuższym okresie), aktualne środowisko konkurencji takie zmiany 
uniemożliwia. Tym samym należy stwierdzić, że przetrwanie systemu zależy od 
jego gruntownej reformy.

Z powyższym argumentem interesu własnego bezpośrednio związana jest 
kwestia krytycznej oceny ekonomicznych apeli ekonomistów o objęcie zakresem
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ekonomii normatywnej zagadnień sprawiedliwości. Paradoksalnie w tego rodzaju 
apelach kryje się dorozumiane założenie, że sprawiedliwość lub równość pozostają 
w sprzeczności z efektywnością. Jak wynika jednak z ostatnich badań, relacje mię
dzy oboma podmiotami są „rozbudowane i różnorodne”31. Odpowiednio, problem 
może tkwić nie tyle w racjonalnych przesłankach wyborów inwestorskich, ile raczej 
w ich normatywnym oderwaniu od szerszego kontekstu zamożności społeczeństwa 
i ogółu kontekstu społecznego jako takiego. Jeżeli to zaś jest prawdą, to zamiast 
korekt aktualnych ram instytucjonalnych, które wiążą się z problemami hierarchii 
celów normatywnych32, należałoby poszukać raczej innych sposobów zagregowa
nia interesów oraz internalizacji ryzyka działalności gospodarczej.

1.5. Zaufanie i kapitał społeczny

Uznając nawet zasadność stwierdzenia, że za negatywne efekty zewnętrzne 
międzynarodowego przepływu inwestycji nie należy winić wyłącznie nieetycznych 
postaw inwestorów, lecz raczej krytycznie oceniać funkcjonalność aktualnych ram 
instytucjonalnych, nie sposób dojść jeszcze do automatycznego rozwiązania pro
blemu legitymizacji. Rozczarowujące perspektywy finansowe grupy „We are the 
99%” bynajmniej się dzięki temu nie poprawiły. Jeżeli odnieść się natomiast do 
źródeł problemu, to paradoksalnie okazuje się, że sytuacja „od wewnątrz”jest bar
dziej logiczna, niż by się p r im a fa cie  wydawało.

Istota problemu dotyczy kanałów-mechanizmów dystrybucji zaufania. Można 
je bowiem zdefiniować jako zakład (tj. działania na podstawie subiektywnego prze
konania działającego),że nieznane przyszłe postępowanie osób trzecich, instytucji 
lub mechanizmów -  na które nie mamy wpływu (sic!) -  będą korzystne z punktu 
widzenia podmiotu decydującego się zawierzyć zaufanie33. Nawet tak ogólne sfor
mułowanie istoty zaufania raptownie pociąga za sobą pytanie o jego adresatów.

L.A. Fennell, R.H. McAdams, Introduction , w: Faimess in Law and Economics: Introduction , 
red. L.A. Fennell, R.H. McAdams, University of Chicago Public Law and Legał Theory, “Working 
Paper’’ 2014, no. 489.

Tytułem przykładu, mimo powszechnych apeli o reformę systemów nadzoru finansowego, zain
teresowani nadal nie są w stanie wypracować porozumienia dotyczącego uniwersalnych celów, które 
nadzór tego rodzaju powinien realizować. P. Tucker, The objectives o fjinan cia lstab ilitypolicy , VOX EU, 
September 28,2016.

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 57-102.
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“The 99%”to grupa osób rozczarowanych obecną funkcjonalnością gospodarki 
wolnorynkowej. Lecz wraz z rezygnacją kolejnych rządów z prawa do ingerencji czy 
regulacji coraz to innych obszarów gospodarki poczucie niezadowolenia dość łatwo 
ogniskuje się na największych uczestnikach życia gospodarczego, czego emanacją 
jest „diaboliczny” rynek kapitałowy oraz postać inwestora zagranicznego. Z kolei 
inwestorzy ani nie ponoszą odpowiedzialności za realizację oczekiwań społecznych, 
ani tym bardziej nie czują się odpowiedzialni za funkcjonowanie całego systemu 
gospodarczego. Konsekwencje tego stwierdzenia, oscylującego wokół komunału, 
są dwojakie. Z jednej strony wracamy w ten sposób do wyzwania dotyczącego 
negatywnych efektów zewnętrznych pochodnych inwestycjom wymykającym 
się mechanizmom kontrolnym ze względu na transgraniczny charakter przed
siębiorstw. Z drugiej strony subiektywne przeświadczenie o przegraniu zakładu 
-  zaufania pokładanego w funkcjonowanie systemu gospodarczego -  przekłada 
się na kulturę nieufności (kulturę cynizmu34), co z kolei podważa filary zarówno 
gospodarki rynkowej, jak i demokracji. Ta ostatnia kwestia zmusza nas do odnie
sienia się do szerszej problematyki kapitału społecznego, tj. zasobów i korzyści 
pochodnych pozycji jednostki w ramach sieci społecznościowych35. Korzyści tego 
rodzaju można czerpać zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym 
(społeczności, regionu, państwa czy w perspektywie międzynarodowej)36. Strata 
kapitału społecznego -  niezależnie od wpływu na dobrostan oraz trwałość struk
tur społecznych -  przekłada się na faktyczne straty gospodarcze37. Odpowiednio, 
analiza kosztów i korzyści, choćby na potrzeby korekty funkcjonowania rynków 
w modelu Pigou, winna uwzględniać nie tylko koszty społeczne i środowiskowe, 
lecz także wpływ wskazanych czynników na kapitał społeczny38.

'4 P. Sztompka, op.cit.
'5 Ibidem.
'6 Zob. choćby pracę: J. Shaw, M. Dufty, J. Johnson, D. Lockhart, Tumouer, Socitil CapitalLosses, 

and Performance, “Academy of Management Journal’’ 2005, vol. 48, no. 4, s. 594-606.
'7 V. Siegler, M easuring Social Capital, Office for National Statistics, July 18,2014.
'8 Warto w tym kontekście zauważyć, że za wyjątkiem gospodarczych organizacji przestępczych 

rezultaty badań empirycznych wskazują na wyższe bezpieczeństwo inwestora od strat wyrządzanych 
przez umyślne działania spółek tam, gdzie są oni uczestnikami ściślejszych sieci społecznych. W. Baker, 
R. Faulkner, Social n etw orh  andloss o f  Capital, “Social Networks’’ 2004, no. 26, s. 91—111.
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Podsumowanie

Przeprowadzone badanie umożliwiło identyfikację pewnych czynników, 
a w rezultacie sformułowanie postulatów o charakterze de leg e feren da  w odniesie
niu do międzynarodowych przepływów inwestycji. O ile wypracowywanie i upo
wszechnianie tego rodzaju koncepcji stanowi immanentny element działalności 
członków społeczności akademickiej, o tyle ich praktyczna doniosłość pozostaje 
pośrednia oraz -  zazwyczaj -  ograniczona. Analogicznie zasadnicze znaczenie 
ma dostrzeżenie okazji i pola możliwego oddziaływania na międzynarodowy ład 
gospodarczy.

W  analizie wskazano, że o ile porządek neoliberalny od wielu lat stanowił przed
miot krytyki, o tyle obecnie mamy do czynienia z dwoma szczególnymi okolicz
nościami. Po pierwsze, zasoby legitymizacji systemu -  w przypadku którego coraz 
większe grupy społeczne tracą nadzieję na choćby utrzymanie poziomu życia wła
snych rodziców -  gwałtownie się kurczą. Po drugie, po latach uporczywej odmowy 
podjęcia jakiejkolwiek debaty nad własną polityką Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy ostrożnie skonstatował, że filozofia liberalna może wymagać ponow
nego przemyślenia. W  badaniu wykazano zatem, że niezbędnych reform nie należy 
postrzegać jako li tylko interwencji regulacyjnej, lecz także jako niezbędnych działań 
obronnych służących przetrwaniu zachodniego modelu społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe rekomendacje wymagają dalszych analiz. Zważywszy jednak 
na wpisanie problemu w perspektywę braków w zakresie dobra publicznego (sta
bilności systemowej) i negatywnych efektów zewnętrznych, oczywiste wydaje się 
podjęcie dalszych badań w zakresie trzech kwestii:
-  podniesienia kosztów zachowań niekooperacyjnych,
-  nagradzania postaw solidarnościowych -  kooperacyjnych,
-  a wreszcie, co jest powiązane z dwoma powyższymi zagadnieniami, ustano

wienia skutecznych mechanizmów nadzoru.
Jeżeli względnie prosto daje się jednak wskazać możliwe do zaoferowania 

korzyści (np. zachęty podatkowe, gwarancje finansowe pozwalające na obniże
nie kosztu kapitałowego czy mechanizmy barterowe prowadzące do zwiększe
nia kapitału społecznego) oraz mechanizmy nadzorcze (jak choćby rozbudowa 
instrumentarium governan.ce międzynarodowego i so ft law ), najpoważniejszym 
wyzwaniem pozostaje kwestia ustanowienia mechanizmów internalizacji wszyst
kich kosztów działalności.
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Biorąc pod uwagę, że podmioty prywatne internalizują korzyści aktywności 
transgranicznej, podczas gdy społeczność międzynarodowa nie wykazuje się porów
nywalną skutecznością w zakresie regulacji transgranicznych, rozwiązaniem może 
być posłużenie się negatywnymi efektami zewnętrznymi. Te dotyczą sfer finanso
wych, społecznych i środowiskowych.
1) Ryzyko finansowe pozostaje poniekąd wpisane w samą naturę przepływów 

kapitałowych. Zarazem to właśnie finanse oferują najlepsze rozwiązania 
w zakresie dywersyfikacji ryzyka. Odpowiednio, inwestorzy powinni wnosić 
własny wkład na poczet obowiązkowych ubezpieczeń od ryzyka destabilizacji 
finansowej gospodarki. Powinniśmy ponadto przywrócić rozdzielność między 
instytucjami zbiorowego inwestowania zależnie od ich strategii inwestycyjnej 
i rodzaju podejmowanego ryzyka, w sposób chroniący przed arbitrażem regula
cyjnym. Zważywszy na coraz większą internacjonalizację rynków finansowych 
i związanego z tym ryzyka, odnośne mechanizmy ubezpieczeniowe również 
powinny być konstruowane co najmniej na poziomie regionalnym.

2) Przy analizie kosztów i korzyści związanych z inwestowaniem należy rów
nież uwzględnić kwestię wydatków społecznych. Najprostszym rozwiązaniem 
wydaje się w tym przypadku rozszerzenie czasowych horyzontów działania 
inwestorów39. Zarazem, skoro również kapitał społeczny daje się kwantyfiko- 
wać40, to same mechanizmy finansowe winny adekwatnie uwzględniać nega
tywne skutki społeczne i środowiskowe dotyczące działalności gospodarczej.

3) Zgodnie z założeniami modelu Pigou internalizacja nieuwzględnianych dotąd 
kosztów powinna jednocześnie zarówno doprowadzić do ograniczenia wątpli
wych zachowań, jak i wygenerować przestrzeń fiskalną do kompensacji strat 
poniesionych przez ofiary narastających nierówności.
Sugerowane działania pociągną za sobą rzecz jasna negatywne konsekwencje 

w postaci zwiększonego kosztu kapitału. Jednakże, nawet bez wdawania się w wie
lokrotnie przywoływaną debatę dotyczącą szkodliwości spekulacyjnych przepły
wów kapitałowych, powyższe podejście pozwoli na wygenerowanie dodatkowych 
korzyści w zakresie zwiększonego kapitału społecznego, co z kolei powinno dopro
wadzić do pożądanej społecznej redystrybucji zasobów.

~'9 S. Pearlstein, Social Capital, Corporate Purpose and the R ev iva l ofAmerican Capitalism, Brookings, 
January 2014.

40 V. Siegler, op.cit.
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