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Zasady good governance świata

Streszczenie

Globalny ład instytucjonalny wymaga zakotwiczenia w funkcjonowaniu globalnego mechanizmu 
rynkowego lub sprawnego gospodarczego rządu świata. Żadna z tych skrajnych propozycji nie ma 
obecnie szansy na realizację. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dobra należne, dobra wspólne 
i dobra klubowe jako podstaw good governance świata.

Zaprezentowana w artykule koncepcja dobrego władania światem łączy nową ekonomię instytu-
cjonalną z ekonomią podaży. Wydłużanie listy postulatów pod adresem nie istniejącego „światowego 
rządu gospodarczego” jest mało skuteczne bez krytycznej oceny, na ile można ludzkość wyposażyć 
w różnego typu dobra ekonomiczne.

Koncentracja określonych form dóbr ekonomicznych w różnych symbolicznie określonych re-
gionach świata oznacza potrzebę sytuacyjnego dostosowania zasad dobrego władania światem do 
kontekstu ich funkcjonowania tu i teraz.

Słowa kluczowe: dobra publiczne, prywatne, należne, wspólne, governance, świat.

Kody JEL: B52, H41, H87

Wstęp

Świat jest jednością. Ta zasada dobrego władania ludzkością upowszechnia się wraz 
z sukcesami w oswajaniu kosmosu oraz uświadomieniem sobie globalnych granic wzro-
stu gospodarczego i potrzeby zachowania biologicznego zróżnicowania planety (Milanovic 
2016).

Good governance to rządy prawa realizowane na zasadzie udziału w jego powstawaniu, 
konsensusie wokół jego regulacji, przejrzystości i odpowiedzialności, efektywności i sku-
teczności działania włączającego w jego stosowanie. W ten sposób dobre władanie odpowia-
da na obecne i przyszłe potrzeby ludzkości (Booth,Cammack 2013).

Instytucjonalizacja zasad dobrego władania postępuje z dołu do góry. Wiele dekad zajęło 
uporządkowanie corporate governance przez OECD i bogate kraje „Północy” świata. Jakość 
rządzenia doczekała się powszechnie akceptowanych jej mierników w poszczególnych gru-
pach krajów. Jednym z kluczowych jest skuteczność walki z korupcją władz państwowych. 
Trwają prace nad wypracowaniem zasad good governance dla coraz liczniejszych ugrunto-
wań integracyjnych. System Organizacji Narodów Zjednoczonych od swojego powstania 
pracuje nad zasadami good governance świata (Konkov 2014).
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Wielość poziomów analizy i różnorodność wglądu w przedmiot badania wymaga upo-
rządkowania. W tabeli 1 przedstawiono przyjęty punkt widzenia.

Tabela 1
Perspektywa opisu zasad dobrych rządów  

Perspektywa Ekonomii popytu Ekonomii podaży

Globalna Prawa człowieka Dobra ekonomiczne
Krajowa Duży rząd Profesjonalne władanie

Źródło: opracowanie własne.

Popyt na ład instytucjonalny w dowolnej skali nie ma granic. Wcześniej lub później po-
jawia się bariera jego podaży. Dlatego punktem wyjścia przedstawionej analizy jest podaż 
dóbr ekonomicznych wykorzystywanych do konstrukcji współczesnego ładu instytucjonal-
nego. „Governance to instytucjonalna zdolność do zapewnienia dóbr, których domagają się 
obywatele danego państwa lub ich przedstawiciele, w sposób skuteczny, transparentny, bez-
stronny i odpowiedzialny, w zależności od ograniczeń wynikających z dostępu do środków” 
(Attacking 2000, s. 48).

Na schemacie 1 pokazano przestrzenne rozmieszczenie podaży dóbr ekonomicznych 
wykorzystywanych do konstrukcji ładu instytucjonalnego na świecie.

Schemat 1
Przestrzenna alokacja dóbr ekonomicznych na świecie

 

Dobra 
prywatne 

Dobra 
klubowe 

Dobra 
publiczne 

Dobra 
użyteczności 

publicznej 

Źródło: opracowanie własne.
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Asymetria alokacji dóbr ekonomicznych w czasie i przestrzeni nasila się. Polaryzacja 
dóbr ekonomicznych dokonuje się na dwóch osiach: bogactwa (bogata Północ – biedne 
Południe) oraz cywilizacji (Zachód – Wschód). Trzeci wymiar to zdolność do samopodtrzy-
mującego się rozwoju. Jest ona dostępna jedynie dla nielicznych państw. Stopień dostępno-
ści tego typu wzrostu gospodarczego staje się jedną z kluczowych zasad dobrego władania 
światem (Platje 2011).

Wielka dywergencja cywilizacyjna utrudnia powstanie jednolitych, ogólnoludzkich za-
sad good governance. Wielkie cywilizacje wschodu świadomie wybierają kapitalizm pań-
stwowy jako alternatywną wobec Zachodu drogę swojego dalszego rozwoju.

Portfel dóbr ekonomicznych wykorzystywanych w władaniu światowym jest rozbudo-
wany i tworzy ordoglobalizm. Jest to ład międzynarodowego prawa gospodarczego, któ-
ry łączy z sobą w jedną całość gospodarki narodowe. Globalizacja nie jest równoznaczna 
z brakiem regulacji i nadzoru nad działalnością gospodarczą, oznacza ona wzmożenie roli 
regulacji prawnych w skali korporacji, państwa, regionu i świata.

Tabela 2
Typologia regulacji globalnego ładu instytucjonalnego 
Międzynarodowe 

prawo
Stosowane do podmiotów 

publicznych
Stosowane w formie 

miękkiego prawa
Stosowane w prywatnych 

umowach
Publiczne Układy międzypaństwowe Rada Stabilności 

Finansowej G-20
Metaregulacje

Prywatne Klauzule zakazane umów 
cywilno-prawnych

Kodeksy dobrych praktyk Arbitraż prawny

Źródło: Dorn (2016, s. 214).

W XXI wieku obserwujemy wzrost znaczenia miękkich form koordynowania międzyna-
rodowego prawa gospodarczego. W działalności Banku Światowego i Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego szczególne miejsce zajmuje propagowanie dobrych praktyk na 
poszczególnych rynkach finansowych. Dla Unii Europejskiej szczególne znaczenie ma 
robocza współpraca z Radą Stabilności Finansowej w zakresie tempa wzrostu gospodar-
ki światowej, regulacji globalnego systemu finansowego, luki podatkowej oraz reformy 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Debaere 2015).

Przestrzeń w istotny sposób modyfikuje zasady good governance w skali świata. Jedyne 
co możemy zaproponować, to uporządkować te zasady według podaży różnego rodzaju dóbr 
ekonomicznych. Kolejne punkty analizy porządkują zasady globalnych dobrych rządów we-
dług lokalizacji w przestrzeni symbolicznej oraz według wykorzystywanego przy władaniu 
typu dobra ekonomicznego.
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Podaż i dystrybucja globalnych dóbr publicznych

Punktem wyjścia zasad good governance w skali światowej jest koncepcja globalnych 
dóbr publicznych. Powstała ona jako odpowiedź na cztery podstawowe współzależności:
 - Pierwsza: Zagrożenia i napięcia społeczne we współczesnym świecie maja nie tylko cha-

rakter powszechny, dla charakteryzują się postępującą intensyfikacją i wszystko wskazu-
je na to, że będą miały charakter trwały.

 - Druga: Postęp techniczny i społeczny, nie mówiąc już o ekonomicznym, łagodząc jed-
ne zagrożenia, likwidując niektóre napięcia społeczne, jednocześnie powołuje do życia 
nowe, i czasami groźniejsze, w porównaniu z tymi, jakie występowały w przeszłości.

 - Trzecia: Stopień zróżnicowania między państwami, jak i obrębie poszczególnych państw, 
nie tylko nie ulega złagodzeniu mimo postępu społecznego, ale wszystko wskazuje na 
to, że pozostanie na wszystkich obecnie istniejących poziomach, również w najbliższej 
przyszłości.

 - Czwarta: W dającej się do prognozowania przyszłości, można założyć, że czynnikami 
konstytuującymi świat współczesny pozostaną państwa, być może w mniej lub bardziej 
zorganizowanych formach integracyjnych oraz gospodarka rynkowa, jako podstawa go-
spodarowania. Oba składniki będą musiały w jakiś sensowny sposób współistnieć, w po-
staci mniejszej lub większej koordynacji między rynkiem, a wpływem państwa na jego 
funkcjonowanie (Kleer 2015, s. 182). 
Bezpieczny świat musi dopuszczać do myśli zdarzenia mało prawdopodobne, ale o wiel-

kiej sile rażenia, rozmiarze strat, które spowoduje urzeczywistnienie się syndromu „czarne-
go łabędzia”. W jego ramach mieszczą się:
1. wojna atomowa między Stanami Zjednoczonymi i Rosją lub Chinami,
2. detonacja bomby atomowej przez terrorystę,
3. wojna między Chinami i Japonią,
4. rewolucja polityczna lub wojna domowa w Chinach, która doprowadzi do rozpadu pań-

stwa,
5. wojna domowa między wyznawcami islamu i hinduizmu w Indiach,
6. rewolucja w Arabii Saudyjskiej,
7. marginalizacja Europy w wyniku jej wyludnienia i niezdolności do adaptacji migrantów 

i uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki,
8. konflikt między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, który 

przeniesie się do Europy (Mianovic 2016, s. 160).
Przełom wieków był okazją do zamanifestowania solidarności ludzkości w sprawach 

tak fundamentalnych, jak głód, wojny plemienne oraz ubóstwo. Szczególne miejsce zajęła 
wówczas inicjatywa Jana Pawła II dotyczące oddłużenia najuboższych państw świata. Wiele 
z wówczas deklarowanych działań można uznać za oznaki wczesnego ostrzeżenia przed 
urzeczywistnieniem się czarnych scenariuszy rozwoju ludzkości.
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Alokacja globalnych dóbr publicznych tworzy problemy poznawcze i praktyczne. Część 
z nich jest adresowana do wszystkich bez wyjątku. Dotyczy to zmian klimatycznych, ochro-
ny cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwa w obliczu ataków terrorystycznych. Część jest 
reakcją na wspólne zagrożenia – rozboje piratów, brak wody pitnej. Pozostałe mają cha-
rakter sektorowy: epidemie chorób tropikalnych, podbój kosmosu. Ich odwzorowanie na 
przestrzeni geograficznej ma zatem bardziej losowy charakter. 

Do dyfuzji globalnych dóbr publicznych można wykorzystać typologię Jerzego Kleera.

Tabela 3
Typologia oceny skali rozpowszechnienia globalnych dóbr publicznych 

Dobra publiczne 
globalne Znaczenie Trwałość Skuteczność

Polityczne Znaczące Ograniczona Od słabej do dość dużej
Ekonomiczne Bardzo duże Dość duża Od niewielkiej do dużej
Społeczne Znaczące Ograniczona Dość duża
Kulturowe Ważne Ograniczona Dość znaczna

Źródło: Kleer (2015, s. 194).

Na podstawie przywołanej typologii globalne dobra publiczne przypisano Zachodowi 
w jego kontaktach z Południem. Początkowo było to upowszechnianie dobrych praktyk wła-
dania. Ta droga narzucania ładu instytucjonalnego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 
Z jednej strony, barierą jest niechęć do rozliczenie się z kolonialną przeszłością Zachodu, 
która wyeksploatowała kapitał rozwojowy Południa, z drugiej strony, jest to nowe otwarcie 
w XXI wiek. Wiedza i talenty to wspólne dziedzictwo ludzkości, która musi nimi gospoda-
rzyć bardziej sprawiedliwie. Bez przypisywania Zachodowi roli nauczyciela, a Południu roli 
mało rozgarniętego ucznia. W ten sposób odrodziła się na coraz szerszą skalę idea kapitali-
zmu państwowego. 

Podaż i dystrybucja merits goods kapitalizmu państwowego

Dobra wytwarzane przez ludzkość można podzielić na czyste dobra rynkowe i czyste 
dobra publiczne. Pomiędzy tymi skrajnymi pozycjami znajdują się dobra klubowe, dobra 
wspólne i dobra merit goods (dobra merytoryczne lub dobra należne).

Podręcznikowy podział dóbr ekonomicznych zakłóca pojawienie się kosztów zewnętrznych 
funkcjonowania preferowanych dóbr. W przypadku dóbr wspólnych, takich jak zasoby wód 
gruntowych, pojawia się przekleństwo wspólnoty, kiedy niektórzy z ich użytkowników z ego-
istycznych przesłanek, uniemożliwiają wspólne i racjonalne gospodarzenie dobrami wspólnymi.
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Rozwiązaniem dylematu wspólnego korzystania z pewnej klasy dóbr ekonomicznych 
jest delegowanie prawa do dysponowania nimi do góry, do władz państwowych lub wład-
cy, jak to się działo w Azji, lub na dół, do bezpośrednich użytkowników tego typu dóbr. 
Wspólnotowość lub użytkowanie wspólne jest odpowiedzią na charakter współczesnej wie-
dzy i gospodarki sieci.

Do typowych dóbr merytorycznych należą usługi edukacyjne, kulturalne i zdrowotne. 
Ich podaż i jakość stanowią wizytówkę kapitalizmu państwowego. Jest to jedna z ukrytych 
form gospodarki wojennej. W warunkach postrzegania otoczenia jako wrogiego i zagraża-
jącego suwerenności danego państwa rodzi się zamysł budowy kapitalizmu państwowego. 
Bardzo rzadko kiedy kończy się on sukcesem, niekiedy tylko bywa demokratyczny. W tabeli 
4 uporządkowano współczesne formy kapitalizmu państwowego na osi od przestrzegania 
prawa wyborczego i zmiany rządzących przy pomocy kartki do głosowania do niczym nie 
ograniczonej władzy jednostki.

Tabela 4
Typologia współczesnych państw kapitalizmu państwowego 

Dyktatury Demokratyczne 
dyktatury

Transformujące 
się dyktatury Hybrydy Demokracje Dojrzałe 

demokracje
Arabia Saudyjska Iran Chiny Malezja Południowa 

Afryka
Norwegia

Kazachstan Rosja Wenezuela Singapur Indonezje Brazylia
Uzbekistan Katar Tajlandia Turcja Indie
Egipt Zjednoczone 

Emiraty
Argentyna

Algieria Wietnam

Źródło: Kurlantzick (2016, s. 28).

Kapitalizm państwowy stawia na pierwszym miejscu gospodarczą i polityczną suwe-
renność własnego kraju, wzrost jego potęgi (Kofman 1992). Tak rozumiana skuteczność 
i efektywność często jest przeciwstawiana rządom państwa prawa. Pomocniczymi kryteria-
mi oceny jakości rządzenia są:
 - przejrzystość,
 - rozliczalność,
 - partycypacja,
 - społeczna inkluzja (Wilkin 2013, s. 29).

Atrakcyjność kapitalizmu państwowego rośnie, gdy szoki i sterowany chaos lawinowo 
zwiększa liczbę upadłych państw. 
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Podaż i dystrybucja globalnych dóbr klubowych

Światowy ład instytucjonalny powstaje przez nakładanie się klubów państw, akcji cha-
rytatywnych oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców (Rosecrance, Stein 2001). 
Im liczniejszy jest klub, tym większe prawdopodobieństwo, że pojawią się problemy pry-
watyzacji zysków i nacjonalizacji strat ze wspólnego działania oraz pokusa jazdy na gapę ze 
strony coraz liczniejszych członków klubu (Nitzan, Ueda 2010).

O zainteresowaniu członkostwem w klubie decyduje jego:
 - znaczenie, 
 - wyjątkowość,
 - korzyści dla wszystkich jego członków,
 - zgodność z obowiązującym prawem międzynarodowym,
 - wiarygodność, wynikająca z kar nakładanych za nieprzestrzeganie statusu klubu (Hagen 

2015)
Dobra klubowe pojawiają się jako inicjatywy oddolne prywatno-państwowe, oraz pry-

watno-prywatne fundusze powiernicze dużego i małego biznesu. Są one szczególnie efek-
tywne w zakresie gospodarki wodnej (Cogolati 2016). 

Obecne publiczne i prywatne sieci globalnego bezpieczeństwa finansowego są za dro-
gie i zawodne w eksploatacji oraz rodzą pokusę nadużyć. Trwają więc liczne inicjatywy 
regionalne zmierzające do stworzenia klubów oferujących alternatywne rozwiązania, mniej 
kosztowne dla podatnika-rezydenta (Potoski, Prakash 2009). 

Podaż i dystrybucja globalnych dóbr prywatnych

Tradycyjna teoria wyznacza linię rozgraniczającą między alokacją za pomocą hierarchii 
i rynku za pośrednictwem kosztów transakcyjnych. Jeśli niesprawność rynku jest znacząca, 
to rośnie atrakcyjność alokacji w ramach korporacji ponadnarodowych. Jeśli pokusa nad-
użyć rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem skali i złożoności korporacji ponadnarodowych, 
to alokacja rynkowa i globalizacja zyskuje nowych zwolenników.

Czynnikami modyfikującymi grę między rynkiem i hierarchią są globalizacja i fintech. 
Nowoczesne technologie informacyjne i informatyczne tworzą warunki dla transgraniczne-
go świadczenia usług bez obecności handlowej. W tych warunkach zanika podział na rynek 
wewnętrzny i zewnętrzny. Pojawia się gospodarka wspólnego użytkowania samochodów 
i mieszkań (Sundararajan 2016).

Symbolem współczesnego świata są sieci. Sieci informatyczne pozwalają na uczestni-
czenie w wielu równoległych czasoprzestrzeniach oraz ludzkich wspólnotach. Ludzkość 
przestaje być bytem abstrakcyjnym, staje się praktyką codzienności (McConnell 2015). 
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Rozkład wygranych i przegranych w wyniku swobody odpływu kapitału zagranicznego 
powoduje powrót do koncepcji narodowego kapitału i powrót nacjonalizmu gospodarczego.

Schemat 2
Czynniki kształtujące podaż globalnych dóbr prywatnych

Źródło: jak w schemacie 1.

Wypadkową gry o kształt instytucjonalny współczesnej gospodarki jest stały wzrost glo-
balnego rynku dóbr prywatnych traktowanych jako usługi, a nie wyłącznie jako prawa do 
własności. Współcześnie obserwujemy dwie tendencje – zmniejszanie się różnic dochodo-
wych między krajami i narastanie tego typu różnic wewnątrz poszczególnych państw świata. 
Na podstawie badania w 106 krajach w okresie dwóch ostatnich dekad udało się ustalić 
współwystępowanie tych obu globalnych tendencji.

Tabela 5
Miary polaryzacji dochodów gospodarstw domowych na świecie w latach 1990-2008 

Zróżnicowanie 1990 1995 2000 2005 2008 2010

Między krajami 0,734 0,696 0,681 0,600 0,529 0,479
Wewnątrz krajów 0,215 0,222 0,222 0,227 0,234 0,244

Źródło: Bourguignon (2015, s. 42).
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W latach 2025-2030 wiele państw ze wschodzącymi gospodarkami rynkowymi osiągnie 
zbliżony poziom PKB per capita do rozwiniętych gospodarek rynkowych w wyniku zwięk-
szonego wysiłku inwestycyjnego oraz aprecjacji ich walut narodowych (Dervis 2012)

Zniechęcenie do globalizacji w wielu dotychczas rozwiniętych gospodarek rynkowych 
wynika z przekonania, że zło przychodzi z zewnątrz. To globalizacja doprowadziła do za-
niku solidarności społecznej w poszczególnych krajach. To „obcy” doprowadzi do wzrostu 
nierówności społecznych w naszym, dbającym o „swoich” kraju. Równocześnie regulatorzy 
i nadzorcy reprezentujący interesy podatników rezydentów chcą ich chronić przed nieliczą-
cymi się z kosztami zewnętrznymi uczestnikami globalnych rynków. Zachowania nieracjo-
nalne i generujące ryzyko systemowe muszą być ograniczane przez działanie publicznych 
i prywatnych sieci bezpieczeństwa globalnego (Cheng 2016).

Globalna sieć bezpieczeństwa finansowego ma za zadanie ubezpieczyć państwa w niej 
uczestniczące od wystąpienia kryzysu, finansowania strat związanych z urzeczywistnieniem 
się ryzyka systemu finansowego, pobudzenia do prowadzenia przejrzystej polityki makro-
ostrożnościowej (Adequacy 2016).

Podsumowanie

Próby stworzenia homo globalicus i „rządu światowego” nie zakończyły się powodze-
niem. Równocześnie nie da się dłużej żyć jako obcy wobec innych ludzi. Świat się skurczył 
dzięki rewolucji informacyjno-informatycznej. Dlatego obok analizy popytu na nowe świa-
towe instytucje działające w imieniu ludzkości warto dokonać przeglądu instytucji kreują-
cych podaż dóbr ekonomicznych dla ludzkości. Zgodnie z przyjętą perspektywą, wskazano 
na rozmywanie się podziału na mechanizm rynkowy i suwerenne działanie państwa. Na ich 
styku pojawia się wiele inicjatyw oddolnych, wspartych na wspólnym użytkowaniu zarów-
no dóbr prywatnych jak i dóbr publicznych.

Koncepcja samopodtrzymującego się wzrostu gospodarczego eksponuje dobra klubowe, 
takie jak kapitał społeczny lub kapitał wiedzy. Z wolna zanika przekonanie, że likwidacja 
dóbr wspólnych, ich prywatyzacja jest jedynie słuszna droga do dobrostanu. Pojawia się co-
raz bardziej powszechne przekonanie, że dobre władanie ludzkością jest budowane od dołu 
do góry, z udziałem samych zainteresowanych, przy pełnym poszanowaniu państwa prawa.
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Principles of Good Governance of the World

Summary 

The global good governance needs to be connected with the global market or global economic 
government. Neither one nor other of this proposal is now to be implemented. The purpose of the 
article is to connect good governance with merit goods, common goods, and club goods.

In this conceptual article, good governance of the world is in the framework of New Institutional 
Economics and Supply Economics. Prolongation of the list of suggestions for “the global economic 
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government” is not effective. Critical analysis of supply with different type of economic goods is 
a valid principle of good governance of the world.

Concentration of different types of economic goods in symbolic space means the need for situ-
ational management of good governance of the world here and now. 

Key words: private goods, public goods, merit goods, common goods, governance, world.
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