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Rozdzia ł I. Governance gospod arczy
– wprowadzenie

Uznanie fundamentalnej doniosłości prawa dla ładu społecznego stanowi
zarówno przesłankę, jak i przeszkodę w pracy prawnika usiłującego odnieść
się do ewolucji środowiska prawnego. Zasady rozumowania prawniczego –
heurystyki wydawania sądów – nie zachęcają do refleksji nad samą istotą
owego ładu, co może prowadzić do błędów poznawczych i sztucznej petryfi-
kacji prawa. Jeżeli rzeczywistość społeczna nadmiernie odbiega od ram nor-
matywnych, rzetelność badawcza nakazywałaby powrót do podstaw – zadanie
pytania, czy rygoryzm porządku normatywnego nie doprowadzi ł do sprzenie-
wierzenia się celom, dla których został powołany1. Obawa, że z takim wła-
śnie dysonansem mamy do czynienia w międzynarodowyc h relacjach gospo-
darczych, stanowiła przesłankę napisania niniejszej pracy. Naturalną kolejno-
ścią badania było więc przejście od ogólnych rozważań dotyczących fenomenu
governance (w niniejszym rozdziale) do szczegółowych analiz poszczególnych
obszarów regula cyjnych.

W rozdziale I omawiam przyczyny, z powodu których globalizacja wy-
musza na demokratycznych państwach kapitalistycznych znoszenie barier re-
gulacyjnych działalności gospodarczej, co coraz częściej realizowane jest za
pomocą nowej metody prawnomiędzynarodowe j – governance. Dla potrzeb
owych nowych wyzwań regulacyjnych dobieram metodolgię, która pozwala
na uchwycenie czynników niezbędnych do wykształcenia się konsensu – fun-
damentu governance (rozdział II). Dalej badam, w jaki sposób tendencje cen-
tralizacyjne i decentralizacyjne w prawie międzynarodowym doprowadzi ły do

1  „Individuals need not to belie ve all the mystific ations , but they must behave as thoug h
they did, or they must at least toler ate them in silence , or get along well with those who work
with them.  For this reason, however, they must live within a lie. They need not to accept the lie.
It is enough for them to have accepted their live with it and in it. For by this very fact, indivi-
duals confirm the system, fulfil the system, make the system, are the system ” (podkr. M.M.)
– V. Havel, The Power of the Powerless, [w:] idem, Open Letters. Selected Writings 1959–1990,
New York 1992, s. 125–215.
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wykształcenia governance, a także jakie trudności wiążą się z jego uznaniem
i legitymizacją jako pełnoprawnej metody normatywne j w systemie dostoso-
wanym przede wszystkim do potrzeb państw (rozdział III). W rozdziale IV
badana metoda zostaje osadzona w kontekście historycznym – wskazuję od
kiedy można mówić o governance we współczesnym rozumieniu i w jaki spo-
sób na jego odbiór wpłynęła zmiana postrzegania relacji między państwem
a obywatelami. W tym kontekście możliwe już było scharakteryzowanie przed-
miotu badania i identyfikacja problemów badawczych (rozdział V). Wreszcie
w ostatnim rozdziale tej części pokrótce odnoszę się do zastosowania gover-
nance przez państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej, gdzie jest on
stosowany komplement arnie wobe c prawa i polityk unijnyc h.

§ 1. Uwarunkowania
międzynarodowe go governance gospod arczego

Linearny tok historii zdeterminowany postępem nauk przyrodniczyc h,
umożliwiającym podnoszenie efektywności gospodarowania, przekładającej
się na zwiększoną produkcję i konsumpcję, co z kolei pociąga za sobą koniecz-
ność specjalizacji pracy i rozbudowy mechanizmów koordynacji między ogni-
wami globalnej gospodarki, przemawia na rzecz uznania tezy o najwyższej
efektywności kapitalistycznego modelu gospodarczego2. Jednocześnie demo-
kracja ani nie stanowi conditio sine qua non najwyższej efektywności gospoda-
rowania, ani tym bardziej nie chroni gospodarki wolnorynkowe j przed anoma-
liami. Stanowiąca jej istotę wolność polityczna sprzyja jednak wykorzystaniu
kapitału ludzkiego, jak choćby kreatywności pochodnej swobodzie wymiany
poglądów, co w systemach autorytarnych bywa dalece utrudnione. Nie można
również, przywołując determinanty efektywności gospodarowania, pominąć
roli i rangi podstawowych praw i wolności (człowieka). Poprzestańmy w tym
miejscu na przypomnieniu rudymentarnej prawdy: bez praw człowieka nie ma
giełdy.

Opowiedzenie się za demokratycznym państwem z gospodarką rynkową
rodzi pytanie o rolę jednostki. Zgodnie z koncepcją niewidzialne j ręki rynku
A. Smitha indywidualna pogoń za zyskiem może przyczynić się do dobro-

2 F. Fukuyama, Koniec historii, War szawa 2009.
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bytu ogólnego3, co jednak będzie możliwe jedynie w odpowiednio zdefinio-
wanych ramach instytucjonalnych. Podobnie J.-J. Rousseau w swojej koncep-
cji demokratycznego porządku społecznego postulował zaprzęgnięcie – za po-
mocą prawa – indywidualnyc h ambicji dla dobra powszechnego4. Dzięki temu
„oświecona jednostka” ogranicza prawa indywidualne na zasadach wzajem-
ności i powszechności na rzecz społeczeństwa, celem umożliwienia realiza-
cji własnych egoistycznych interesów. Wyrażając owe postulaty normatywne
w języku teorii gier można stwierdzić, że ramy prawne powinny skłaniać
wszystkich adresatów (graczy) do współpracy (stosowania rozwiązań koope-
racyjnych), dzięki czemu możliwa będzie relokacja zasobów poświęcanych do-
tąd na rywalizację na wytworzenie dodatkowych dóbr (tzw. nadwyżki koope-
racyjnej)5.

Celem ustawodawcy i instytucji regulacyjnych powinno być zatem stwo-
rzenie ram prawnych przekształcających grę niekooperacyjną – ze strategią
dominującą zachowań egoistycznych – w grę, w której działające racjonalnie
strony nie muszą przedkładać zdrady ponad współpracę6. Uznanie indywi-
dualnego prawa „dążenia do szczęścia” podnosi zarazem stabilność systemu;

3 P.J. O᾿Rourke, On The Wealth of Nations: Books That Changed the World, New York 2007.
Oddając sprawiedliwość A. Smithowi, należy podkreślić, że mimo ograniczonego zakresu recepcji
jego myśli w kulturze popularnej, jego wizja autoregulacyjnych właściwości rynku opierała się
na fundamencie kodeksu moralnego przedstawionym w „Teorii uczuć moralnych”, co stanowi
kontekst rozważań „O bogactwie narodów”. W tej ostatniej pracy A. Smith stwierdza „People of
the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends
in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices” (A. Smith, An Inquiry
into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London 1904, Book I, ch. 10, par. 82). Co
więcej, w odniesieniu do inicjatyw ustawodawczych najważniejszych graczy rynkowych zauważa
„The interest of the dealers, however, in any particular branch of trade or manufactures, is always
in some respects different from, and even opposite to, that of the public. To widen the market and
to narrow the competition, is always the interest of the dealers (...) The proposal of any new law
or regulation of commerce which comes from this order, ought always to be listened to with great
precaution, and ought never to be adopted till after having been long and carefully examined, not
only with the most scrupulous, but with the most suspicious attention. It comes from an order of
men, whose interest is never exactly the same with that of the public” (Ibidem, B. I, ch. 11, par. 264).

4  Nie oznaczało to natomiast nawoływania do wyzbycia się interesów prywatnych – „człowiek
bez interesu prywatnego nie byłby jednostką”, M. Viroli, Jean-Jacques Rousseau and the „Well-
Ordered Society”, Cambridge 2003, s. 131–133. Patrz również: J. Rawls, Wykłady z historii filozofii
polityki, War szawa 2010.

5  „Wartość wytworzon[a] przez przejście zasobu do bardziej wartościowego wykorzystania”,
R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza pr awa, Warszawa 2011, s. 93.

6 S. Schavell, Economic Analysis of Property Law, Harvard Law School, Discussion Paper
No. 399 (2012).
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jednostki zachowują wprawdzie możliwość realizacji aspiracji, ale odpowie-
dzialność za rezultat owych zabiegów nie ciąży na „architektach i strażnikach
systemu”, czemu wyraz daje choćby Deklaracja Niepodległości Stanów Zjed-
noczonych7.

Funkcjonalność liberalnego systemu gospodarczego, predeterminuj ącego
sposób percepcji rzeczywistości przez osoby wychowane w kulturowym kręgu
euroatlantyckim 8, wymaga zatem stworzenia przestrzeni prawnej dla realiza-
cji interesów partykularnyc h. Zarazem niezbędne jest ustanowienie mechani-
zmów samoograniczania i równoważenia owych aspiracji, które – podobnie
jak zasada wzajemnego hamowania władz zabezpieczająca system demokra-
tyczny – chronić będą system gospodarczy przed konsekwenc jami naduży-
wania pozycji rynkowej. W skali gospodarki światowej oznacza to relatywnie
prostszą – ze względu na wymierność obopólnych korzyści – koordynację dzia-
łań pomiędzy jurysdykcjami w zakresie ułatwiającym prowadzenie przedsię-
biorstwa, ale również wspólną walkę z praktykami monopolistycznymi i wy-
korzystywaniem barier jurysdykcyjnych do działań in fraude legem (jak choćby
w zakresie uchylania się od obowiązków podatkowych), które z perspektywy
odpowiednio państwa macierzystego monopolisty lub państwa-raju podatko-
wego mogą być doraźnie korzystne, a to już utrudnia współpracę międzyna-
rodową.

W tym sensie dążenie do zbieżności regulacyjnej na poziomie międzyna-
rodowym jawi się jako logiczna kontynuacja prawidłowości rozwoju wielu
państw europejskich. Do pewnego etapu rozwoju, m.in. technologii komu-
nikacyjnych i transportowyc h, państwo narodowe bardziej nadawało się do
standaryzacji w niezbędnym zakresie zachowań społecznych niż rozdrobniona

7  „Uważamy za oczywiste te oto prawdy, że wszyscy ludzie stworzeni równymi, że są obda-
rzeni przez swego Stwórcę pewnymi prawami, które nie są do odstąpienia; że do praw tych należą:
Życie, Wolność i dążenie do szczęścia; że w celu zabezpieczenia tych praw zostały wśród ludzkości
stworzone rządy, które opierają swą sprawiedliwą władzę na zgodzie rządzonych. Że kiedy tylko
jakaś forma rządów staje się destruktywna w stosunku do powyższych celów, jest prawem ludzi
zmieniać formę rządu”, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział Łódzki, Deklaracja Niepodle-
głości, http://bit.ly/1eZllB a (dostęp: 17.9.2013 r.). Przywołanie Deklaracji Niepodległości, opubli-
kowanej w tym samym roku co „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” A. Smi-
tha, jest uzasadnione równie ż ze względu na komplement arny, acz rozłączny, charakter wolno ści
politycznej i gospodarczej. Według laureata pokojowej Nagrody Nobla A. Gore’a „wewnętrzna
struktura wolności to podwójna helisa: nić swobody politycznej splata się z nicią swobody gospo-
darczej. Obie jednak, mimo że splecione, muszą pozostać oddzielne celem ochrony zachowania
integralności poszczególnych swobód”, A. Gore, The Assault on Re ason, London 2007, s. 72.

8 J. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, Norton & Company 2003. P. Dembiński, Finanse
po zawale , Warszawa 2011.
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struktura feudalna, czy imperialne wysiłki na rzecz sprawowania przywództwa
politycznego w skali ponadpaństwowej9. Wraz z poszerzaniem zakresu i pogłę-
bianiem codziennych interakcji, adekwatnie do rozwoju technologicznego, ko-
nieczna stała się również szersza koordynacja zachowań społecznych, co może
tłumaczyć ekonomiczną nieefektywność protekcjonizmu w długim okresie,
a w rezultacie upadek choćby doktryny bulionizmu czy merkantylizmu. Od-
powiednio, wraz z zacieśnianiem międzynarodowyc h relacji gospodarczych
wzrasta koszt utrzymywania barier (regulacyjnych) w międzynarodowym ob-
rocie gospodarczym10, co z kolei opóźnia moment uwolnienia dodatkowego
potencjału produkcyjnego pochodnego wykorzystaniu przewag komparatyw-
nych i absolutnych11. Sposób oraz tempo koordynacji regulacyjnej muszą przy
tym uwzględniać pozagospodarcze cele polityk publicznych, co jest przedmio-
tem rozważań w dalszych rozdziałach pracy.

Przeszkodą w wysiłkach koordynacyjnych pozostaje natomiast konstruk-
cyjna spuścizna prawa międzynarodowego publicznego, wywodzącego się
z porządku westfalskiego i europejskiego Koncertu mocarstw oraz z zasady su-
werenności i równości państw. Porządek ten zdominowany był przez państwa,
które z czasem uznały doniosłość swoistej funkcji korekcyjnej w stosunkach
międzynarodowyc h, realizowanej przez organizacje międzynarodowe. Mimo
że zarówno państwo, jak i organizacja międzynarodowa umożliwiają realiza-
cję wielu zadań, współpraca na poziomie państw – przykładowo, często nie-

9 A. Bradford, analizując „efekt brukselski”, w wyniku którego relatywnie wysoki poziom wy-
mogów regulacyjnych w unijnym prawie konkurencji czy ochrony prywatności wywiera niepro-
porcjonalnie duży w stosunku do PKB UE wpływ w skali świata, określa to zjawisko mianem „glo-
balizacji regulacyjnej”. W przeciwieństwie do regulacyjnego równania w dół, czego można by się
prima facie obawiać, zdaniem Autorki może to prowadzić do międzynarodowego podnoszenia po-
ziomu regulacyjnego. Wśród warunków zjawiska Autorka zidentyfikowa ła: rozmiar rynku, zdol-
ność regulacyjną, własne preferencje stanowienia norm prawnie wiążących, wybór nieelastycz-
nych adresatów/przedmiotów regulacji (przede wszystkim konsumentów i rynków) oraz niepo-
dzielnego przedmiotu regulacji (legal and technical nondivisibility), tzn. że adresat regulacji będzie
stosować tożsame rozwiązanie także w innych jurysdykcjach, A. Bradford, The Brussels Effect: The
Rise of a Regulatory Superstate in Europe, wykład na: University of Chicago, 18.1.2012 r. Idem,
The Brussels Effect, Northwestern Univer sity Law Review vol. 107, No. 1 (2012).

10  Niezależnie od pierwotnej alokacji zasobów, w razie zniesienia barier w stosunkach kon-
traktowych (przy odpowiednio niskich kosztach transakcyjnych) z czasem powinien nastąpić
transfer zasobów na rzecz podmiotów przypisujących danym dobrom najwyższą użyteczność.
Sformalizowany zapis owej teorii w postaci teorematu Coase’a stanowi jeden z fundamentów eko-
nomicznej analizy prawa własności, R. Coase, The Problem of Social Cost, Journal of Law and
Economics, No. 3 (1960), s. 1 i n.

11 A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006. R. Car-
baugh, International E conomics, South-Western Cengage Learning, Mason 2007, s. 29–55.
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prawdziwe założenie dotyczące wspólnoty interesów państwowych między ju-
rysdykcjami zamiast identyfikacji rzeczywistego wspólnego mianownika inte-
resów wedle kryterium kategorii uczestników i instytucji rynków – przestała
być w sposób oczywisty najwłaściwszym punktem równowagi między cen-
tralną koordynacją a decentralizacją procesów gospodarczych. W postnarodo-
wej przestrzeni międzynarodowe j, która nie składa się już z „mechanicznego
zbioru suwerennych podmiotów”, dochodzi do wykształcenia „strukturalnie
złożonej wspólnoty opartej na powszechnie akceptowanej aksjologii”12. Zasad-
ność redukcjonistycznego postrzegania czynników kształtujących prawo mię-
dzynarodowe przez pryzmat podmiotowo ści prawnomiędzynarodowe j jest na
tym tle w ątpliwa.

Na rzecz uznania prawnomiędzynarodowego statusu metody13 zbliżania
efektów regulacyjnych na poziomie międzypaństwowym, ponadpaństwowym
i subpaństwowym – governance przemawia kilk a czynników, j ak choćby:

1) większa możliwość przesyłu danych i obniżenie kosztów komunikacji
długodystansowej umożliwiające utrzymywanie trwałych relacji w cza-
sie rzeczywistym, nie zależnie od dyst ansu geogr aficznego;

2) obniżenie kosztów i podniesienie bezpieczeństwa podróży, umożliwia-
jące m.in. usprawnienie obrotu towarowego i zwiększenie zasięgu świad-
czenia usług, czy zmiany strukturalne tzw. łańcuchów wartości świato-
wej gospodarki;

3) powszechna dostępność technologii zapisu oraz przesyłu obrazu
i dźwięku, w sposób bezprecedensowy zwiększająca zakres kontroli spo-
łecznej;

4) wyzwania ekologiczne – w szczególności antropogeniczne – sprostanie
którym wyma ga szerokie j współpracy międzynarodowe j;

12 J. Zajadło, Konstytuc jonalizacja prawa międzynarodowego, PiP 2011, Nr 3, s. 6–18.
13  W szeroko cytowanej pracy o tworzeniu prawa międzynarodowego Autorzy zauważają,

że każda społeczność potrzebuje kryteriów rozróżnienia aktów prawodawczych i innych aktów
normatywnyc h. W przeciwieństwie do jurysdykcji krajowych, w prawie międzynarodowym jest to
trudne, szczególnie wziąwszy pod uwagę wzajemne oddziaływanie aktów prawodawczych, prawa
zwyczajowego i zasad ogólnych. Rodzi to pytania odnośnie do spójności i legitymizacji aktów
prawotwórczych. Wyróżniając metody: kodyfikację i stopniowy rozwój, oraz dyplomatyczn ą, do
tej ostatniej kategorii zaliczono m.in. przyjmowanie wspólnych programów działań, stanowienie
regulacji na forum organizacji międzynarodowyc h, przez organy traktatowe oraz poprzez kon-
sensus-ocenę. W pracy odnotowano także doniosłość m.in. monitoringu czy polemiki-argumen-
tacji dla procesów prawotwórczych, A. Boyle, Ch. Chinkin, The Making of International Law,
Oxford 2007.
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5) konieczność współdziałania w sytuacjach kryzysowych wynikająca ze
stopnia integr acji gospodarczej;

6) ekspansja koncernów transnarodowyc h na kolejnych rynkach począw-
szy od wydobycia surowców i produkcji przemysłowej, a skończywszy
na działalności finansowej i obsłudze newralgicznej infrastruktury IT14,
co w przypadku kłopotów poszczególnych spółek może stwarzać ryzyko
systemowe.

Prawnicy międzynarodowcy mogą wobec fenomenu governance pozostać
obojętni, odmawiając mu prawnej relewantności – co wprawdzie utrudni eks-
pansję tej metody, w długim okresie doprowadzi jednak do obniżenia do-
niosłości samego prawa międzynarodowego jako systemu regulacji stosun-
ków poza granicami jurysdykcyjnymi. Alternatywnie prawo międzynarodowe
może zostać zaadaptowane do zachodzących zmian, co może prowadzić do
sprzężenia zwrotnego między systemem normatywnym i metodami regulacyj-
nymi.

§ 2. Metod a badawcza

Dostrzeżenie normatywne j doniosłości governance w międzynarodowyc h
relacjach gospodarczych15, wykraczającej poza tradycyjne rozumienie prawa
międzynarodowego, uzasadnia założenie, że ograniczenie zakresu badania
prawniczego nad koordynacją normatywną do metody pozytywistyczne j do-
prowadziłoby do wypa czenia jego wyniku.

Badanie byłoby zdane na niepowodzenie , tak jak fiaskiem okazały się pro-
gnozy zakończenia „zimnej wojny” bazujące na teorii realizmu stosunków
międzynarodowyc h – w obu wypadkach przyjęcie rygoryzmu metody pozy-
tywistyczne j ogranicza percepcję w stopniu podważającym racjonalność ana-
lizy16. Nie wdając się w ocenę doniosłości Aktu końcowego KBWE dla zakoń-
czenia „zimnej wojny”, w tym analizę statusu prawnego „III koszyka”, dość

14 M. Menkes, Principles of Internet Governance. Economic Growth and Innovation in Asia,
Research Papers of Wroc ław University of E conomics 2012, No. 257.

15  Empirycznym dowodem skuteczności takiego podejścia są wyniki badania stosowania
przez sądy krajowe „nieformalnych instrumentów międzynarodowyc h”, A. Nollkaemper, M. Ka-
netake, The application of informal international instruments before domestic courts, George Wa-
shington International L aw Review vol. 46 (2014), s. 765–807.

16 Ch. Ku, International Law, International Relations and Global Governance, Routledge, New
York 2012.
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przypomnie ć, że zaskoczenie upadkiem ZSRR stanowiło ostateczny argument
w dyskusji nad zasadnością pozytywistycznego postrzegania stosunków mię-
dzynarodowyc h17. Podobnie w międzynarodowym prawie gospodarczym, za-
wężenie obszaru badania do „twardych elementów”, tj. do prawnie wiążących
norm szczegółowych, może uniemożliwić zrozumienie istoty owych relacji.
Znamiennym przykładem koordynacji normatywne j osiągniętej za pomocą
innych metod jest choćby odrzucenie Karty hawańskiej ITO i skuteczność Pro-
tokołu o tymcza sowym stosowaniu GA TT 1947.

Wszechstrona analiza problemu badawczego wymaga zatem nie tylko roz-
szerzenia perspektywy poza tradycyjny katalog podmiotów i instrumentów
prawa międzynarodowego, ale również często odrzucanej w badaniach praw-
nomiędzynarodowyc h refleksji nad sprzężeniem zwrotnym zasad normatyw-
nych oraz postaw interesariuszy wobec prawa. Badacz, negujący doniosłość
refleksji nad stopniem realizacji zasad normatywnyc h18, w istocie przyznaje,
że teorię doboru faktów relewantnych z punktu widzenia badania – choćby
nad desuetudo czy ewolucją prawa zwyczajowego – stosuje w sposób nieświa-
domy19.

Refleksja nad pobudkami działania, budząca podejrzliwość w badaniach
nad prawem międzynarodowym, może rodzić pytanie, czy w ogóle zasadne
jest badanie prawnicze, a nie choćby ekonomiczne. Paradoksalnie, mimo wąt-
pliwości doktrynalnych dotyczących statusu prawnego governance, formu-
łowanie sądów w obszarze międzynarodowego prawa gospodarczego doty-

17  Zob. przegląd literatury N. Kitchen, Understanding the End of the Cold War, LSE Ideas,
3.20.2010 r., http://bit.ly/1a04zOG (dost ęp: 17.9.2013 r.).

18  O ile w odniesieniu do zasad możliwym jest badanie stopnia ich realizacji, o tyle regulacje
są stosowane albo nie („distinguish principles on the basis that they do not work in an »all-or-
nothing fashion«, but allow for a »more or less«. Rules »contain fixed points in the field of the
factually and legally possible«, that is, a rule is a norm that is either »fulfilled or not«. Principles,
by contrast, operate differently in that they aim at »commanding that something be realized to
the highest degree that is actually and legally possible«. As one of the great German exponents of
proportionality commented: »Conflicts of rules are played out at the level of validity«, whereas
»competitions between principles are played out in the dimension of weight«”). Tak, odwołując się
do prac R. Dworkina i R. Alexy’ego: N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction: Global Governance and
Global Administr ative Law in the International Leg al Order, EJIL vol. 17, No. 1 (2006), s. 1–13.

19  Tożsamy problem występuje w obszarze realizmu stosunków międzynarodowyc h. Ponie-
waż w badaniach społecznych nie sposób powtarzać eksperymentów, materiał empiryczny jest hi-
storycznie ograniczony. Zatem wnioskowanie indukcyjne (ilościowe) celem odnalezienia prawi-
dłowości w postępowaniu państw w przypadku małych prób obciążone jest ryzykiem uznania ko-
relacji za dowód występowania związków przyczynowo-skutkowyc h lub niedostrzeżenia innych
relewantnych czynników, S. Guzzini, Il realismo nelle Relazioni Internazionali, Milano 2008.
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czących normatywne j doniosłości współpracy wydaje się jednak bardziej za-
sadne niż w przypadku nauk deskryptywnyc h. O ile bowiem próby wyciągania
wniosków z badań nad „przeciętną” czy „ekonomicznie racjonalną” jednostką
w skali społeczeństwa stanowią uproszczenie często nader odległe od sytu-
acji indywidualne j, o tyle zagraniczna polityka gospodarcza państw jest for-
mułowana i realizowana przez rozbudowany aparat administracyjny, zgod-
nie z teoretycznym przygotowaniem korpusu urzędniczego. Zatem powszech-
nie uznawane postulaty normatywne , osadzone we wspólnej siatce pojęciowej
i systemie wartości, konstytuują kontekst procesu decyzyjnego. Na poziomie
jednostki różnorodność reakcji na bodźce legislacyjne może być daleko posu-
nięta, a ogłoszenie ratio legis ustawy niekoniecznie wpłynie na zwiększenie po-
słuchu wobec prawa; na poziomie instytucji przyjęcie choćby norm prawnie
niewiążących czyni zeń punkt odniesienia, stanowiąc co najmniej przedmiot
analizy kosztów i korzy ści naruszenia wzor ców normatywnyc h.

W przypadku governance gospodarczego fakt sformułowania postulatu
konwergencji regulacyjnej, np. dla ochrony stabilności systemu finansowego,
per se nie wymusza na państwach ich realizacji. Jednak wyraźne stwierdze-
nie, przykładowo, w kolejnych deklaracjach ze szczytów G20, że niestosowanie
się do wspólnych zasad jest czynnikiem kryzysogennym, stanowi jedno z kry-
teriów oceny długofalowych skutków decyzji o niedotrzymaniu wspólnych
uzgodnień20. Odpowiednio w pracy odwołuję się do dorobku innych nauk –
w szczególności ekonomii i stosunków międzynarodowyc h – celem sygnalizo-
wania kanałów transmisji między wzorcami normatywnymi a ich implementa-
cją. Ponieważ dyscypliny deskryptywne nie pozwalają na rozwiązanie proble-
mów koordynacyjnych, w przeciwnym bowiem razie dyscypliny normatywne ,
takie jak prawo, powinny dawno popaść w zapomnienie , przywoływane po-
stulaty z innych dziedzin naukowych nie stanowią warunku koniecznego go-
vernance i są w pracy traktowane z odpowiedni ą powściągliwością.

Wieloaspektowość problemu badawczego wymaga zatem dwojakiej ela-
styczności w pos ługiwaniu si ę instrument arium badawczym.

20  Zastanawiając się wreszcie nad konsekwenc jami nieadekwatności przyjętej teorii do bada-
nia rzeczywistości, warto pamiętać o mechanizmie określanym w psychologii mianem „dysonansu
poznawczego”; gdy nasze poglądy nie znajdują pokrycia w faktach podświadomie skłaniamy się
ku reinterpretacji faktów do naszych wyobrażeń – właśnie to może tłumaczyć opór części przed-
stawicieli nauki przed przyjęciem koncepcji governance jako fenomenu prawnego, F. Schneider,
J. Gruman, L. Coutts, Applied Social Psychology. Understanding and Addressing Social and Pra-
citcal Problems, Wa shington 2012, s. 28–33.
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Po pierwsze, trudności ze zdefiniowaniem governance z perspektywy na-
uki prawa międzynarodowego mogą świadczyć bądź to o archaiczności norm
prawnych, bądź też o braku prawnej relewantności konstytuujących gover-
nance zjawisk. Wiara, że mamy do czynienia z pierwszą sytuacją, wymusza
poszukiwanie właściwej perspektywy analizy prawniczej. Jako że ani normaty-
wizm, ani szkoła prawa naturalnego nie umożliwią realizacji zadania badaw-
czego, najbardziej uzasadnione wydaje się odwołanie do dorobku krytycznej
analizy prawniczej21, w tym socjologicznej szkoły prawa22, co jednak również
nie zawsze będzie w pełni zadowalające, jako że w obszarze regulacji technicz-
nych – dominujących choćby w sektorze finansowym – mogłoby to nieuzasad-
nienie sugerować nazbyt szeroki margines arbitralności w stanowieniu i sto-
sowaniu pr awa23.

21  U podstaw krytycznej analizy prawa leży przekonanie , że metoda badania prawniczego
może stać się w pełni autonomiczna dopiero, gdy posługujący się nią badacz uzmysłowi sobie kon-
tekst prowadzonyc h analiz – zarówno zewnętrzny (tj. relacji między badaniem prawniczym a np.
psychologicznym czy ekonomicznym), jak i wewnętrzny (tj. krytyczne podejście możliwe dzięki
konfrontowaniu wyników badań przy wykorzystaniu różnych metod badania prawniczego). Za-
razem krytyczne podejście do analizy, w przeciwieństwie do czystej metody interdyscyplinarnej,
oznacza „przywrócenie” autonomii badania prawniczego, jednak w szerszym kontekście. Nie cho-
dzi zatem o stosowanie metodologii badania ekonomicznego, historycznego czy socjologicznego,
ale o uwzględnienie właściwej im optyki postrzegania badanego problemu, M. Dubber, Critical
Analysis of Law: Interdisciplinarity, Contextuality, and the Future of Legal Studies, http://bit.ly/1a-
WIp0K (dost ęp: 22.9.2013 r.).

22  Jeden z nestorów socjologii prawa, E. Durkheim, sprzeciwiając się pojmowaniu prawa przez
pryzmat ustawy, postrzegał je jako „fakt społeczny”, tj. zjawisko zewnętrzne w stosunku do świa-
domości jednostkowyc h, cechujące się (potencjalnym) przymusem wobec tych świadomości, nie-
koniecznie powszechne w obrębie danej społeczności. W związku z tym E. Durkheim sformułował
postulat badania prawa jako faktów społecznych, a nie jako odzwierciedlenia idei, przy pomocy
adekwatnej metodologii (w tym odróżniania stanów normalnych od patologicznyc h). W kon-
sekwencji: 1) funkcjonalizm (ostateczny charakter) faktów społecznych nie tłumaczy ich istoty;
2) metoda psychologiczna wyjaśniania faktów społecznych ignoruje ich naturę społeczną, ex de-
finitione niesprowadzalną do faktów psychicznych. Faktem społecznym jest „(...) wszelki sposób
postępowania, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu;
albo inaczej taki, który jest w danym społeczeństwie powszechny, mając jednak własną egzysten-
cję, niezależną od jego jednostkowyc h manifestacji”, E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej,
Warszawa 2000, passim.

23  Zgodnie z rozróżnieniem na teorię badawczą i metodę badania, tj. praktyczne zastosowanie
teorii, podstawowym wyzwaniem stosowania metody badawczej jest nie tyle pełna spójność pod-
budowy teoretycznej, ale zdatność do rozwiązania określonych problemów. Stąd przeświadczenie
o braku jednej idealnej teorii do analizy wszelkich okoliczności, A.-M. Slaughter, Appraising the
Methods of International L aw: a Prospe ctus For Re aders, AJIL vol. 93, s. 291–302.
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Po drugie, światowy governance stanowi wypadkową zjawisk i działań
w obszarze międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowyc h
stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowe j), czy międzynarodo-
wych stosunków politycznych. Eklektyczna powinna być zatem również me-
toda analizy, przy świadomości, że środki badania nie powinny przesłaniać
jego celu. Skoro choćby w ramach Nowego Międzynarodowego Ładu Go-
spodarczego (NMŁG) podejście czysto normatywne do nierówności między
państwami zakończyło się „zaskakującym” dla prawników niepowodzeniem 24,
które z perspektywy innych nauk wcześniej wydawało się nieuchronne, a ini-
cjatywa governance ma stanowić panaceum na dawne trudności, tam gdzie jest
to niezbędne, wykorzystany został dorobek również innych dyscyplin nauko-
wych. Nie sposób regulować relacji społecznych bez zrozumienia ich istoty,
a zatem ekonomia stanowi konieczny kontekst rozważań nad poszczególnymi
regulacjami technicznymi. Ponieważ o istocie governance powinna przesądzać
efektywność, a nie kryteria formalne, środkiem badania tejże jest ekonomiczna
analiza prawa. Wreszcie fakt poruszania się w szarym obszarze regulacyjnym
niejednokrotnie zmusza do przyjrzenia się samej dynamice procesu, a nie tylko
normatywnym efektom współpracy. Jeżeli przy wyborze metodologii prawni-
czej najwłaściwsza wydawała się socjologiczna „ścieżka środka”, to odrzucając
„skrajne” szkoły stosunków międzynarodowyc h25, przede wszystkim realizmu,

24  Szerzej nt. koncepcji: J. Menkes, Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny, Uniwersytet
Śląski, Katowice 1988. Ocena doniosłości praktycznej i normatywne j inicjatywy z perspektywy
XXI w. zob.: G. Sacerdoti, Nascita, Affermazione e Scomparsa del Nuovo Ordine Economico In-
ternazionale: Un Bilancio Trant’Anni Dopo, [w:] A. Ligustro, G. Sacerdoti (a cura di), Problemi
e Tendenze del Diritto Internazionale dell’Economia. Liber amicorum in onore di Paolo Picone,
Napoli 2011, s. 127–152.

25  Wybór wykorzystywane j optyki stosunków międzynarodowyc h, z jednej strony jest re-
latywnie prostszy ze względu na przyjęty cel badawczy, a z drugiej, ilustruje fakt jedynie po-
mocniczego korzystania z dorobku innych nauk. Co do zasady, odrzucam bowiem dwa istotne
nurty myślenia o integracji międzynarodowe j: neofunkcjonalizm i liberalizm instytucjonalny. Oba
umożliwiają cząstkowe wytłumaczenie zjawisk integracyjnych odpowiednio w zakresie dynamiki
współpracy nadawanej przez elity urzędnicze i statyki instytucjonalizacji jako efektu negocjacji
między zagregowanymi państwami o preferencjach danych w poszczególnych obszarach współ-
pracy (instytucje w takim ujęciu służą przede wszystkim obniżeniu kosztów transakcyjnych). Oba
podejścia nie są wolne od wad; przykładowo, o ile neofunkcjonalizm nie tłumaczy dynamiki pro-
cesu i relatywnego stosunku sił przesądzającego o kierunku integracji, o tyle liberalny instytucjo-
nalizm nie umożliwia dostrzeżenia praktyki codziennych relacji, poniżej poziomu strategicznych
wyborów politycznych. Podejście eklektyczne łączy natomiast wady i zalety obu. Szerzej: A. Nie-
mann, P. Schimmter, Neofunctionalism, [w:] T. Diez, A. Wiener (eds.), Theories of European In-
tegration, Oxford 2009, s. 45–66; A. Moravcsik, Schimmelfennig , Liberal Intergovernement alism,
[w:] ibidem, s. 67–87.
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najbardziej adekwatnym instrumentem do uzyskania szerszej perspektywy był
„złoty środek”, za jaki uważam konstruktywizm, choć i ten nie zawsze dostar-
cza satysfakcjonujących odpowiedzi 26.

Incydentalne odwołania do dorobku nauki o stosunkach międzynarodo-
wych w obrębie pracy mają zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim
analiza aktów normatywnyc h bez uwzględnienia ich kontekstu prowadzi ra-
czej do wypaczenia obrazu aniżeli do przybliżenia przedmiotu badania. Do
formułowania postulatów de lege ferenda niezbędne jest bowiem zrozumie-
nie, jakie czynniki umożliwiają oddziaływanie na nastawienie lub poglądy de-
cydentów (tj. perswazja), a jakie czynniki umożliwiają skłonienie jednostek
do zastosowania się do wytycznych normatywnyc h bez konieczności zmiany
światopoglądu adresata (tj. oddziaływanie społeczne, takie jak konformizm
i posłuszeństwo)27. Na tym tle rodzą się pytania, jakie znaczenie mają normy
postępowania (stosunki międzynarodowe) oraz jaki sposób redakcji przepisów
prawnych dostarcza najskuteczniejszych bodźców do działania (ekonomiczna
analiza prawa).

Kiedy czerpie się z doświadczeń pionierów badania prawa międzynarodo-
wego, z perspektywy konstruktywizmu niezbędna jest jednak ostrożność. O ile
uwzględnienie kontekstu stanowienia norm prawnych może dostarczyć dodat-
kowych informacji na temat celu, którego realizacji służą, o tyle fakt uwzględ-
nienia owego kontekstu w sposób nieunikniony oddziałuje na percepcję samej
normy, a w rezultacie zaciera jej cechy szczególne względem kontekstu spo-
łecznego, w którym zost ała ona wytworzona 28.

26  O ile jednak z perspektywy nauk prawnych podstawowym punktem odniesienia są insty-
tucje i procedury, a twierdzenia dotyczące względnej normatywno ści innych faktów prawnych
częstokroć budzą kontrowersje, o tyle z perspektywy teorii organizacji jest to zaledwie jedna, dość
wąska perspektywa ich oceny, tj. teoria organizacji racjonalnych. Warto jednak podkreślić, co
z perspektywy innych nauk oraz naszego codziennego doświadczenia życia społecznego może
się wydawać truizmem, że w zinstytucjonalizowane j strukturze wiele determinantów rozwoju ma
charakter nieformalny, niejednokrotnie stanowiąc efekt ścierania się wewnętrznych grup intere-
sów (tzw. teoria organizacji naturalnej). Wreszcie na jej funkcjonowanie oddziałuje kontekst fi-
zyczny, technologiczny, kulturowy i społeczny (teoria organizacji otwartych), W. Scott, Organiza-
tions: Rational, Natural, and Open Systems, New Jer sey 2002.

27 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Social Psychology. Goals in Interaction, Boston 2010,
s. 143–217.

28  „[Those who look at discourse instead of rules] flounder because they have not found any-
thing functionally distinctive in what they construe as specifically legal discourse”, [za:] A. Sinclair,
International Relations Theory and International Law. A Critical Approach, Cambridge 2010, s. 9.
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§ 3. Źródła i le gitymiza cja governance

Obserwacja zbieżności w toku rozwoju aparatu administracyjnego wy-
branych państw europejskich – kolejno: przezwyciężenie podziałów ple-
mienno-terytorialnyc h, unifikacja państwa, wzmocnienie i centralizacja apa-
ratu państwowego, a wreszcie częściowy odwrót i konstatacja pożytków
pochodnych samorządności29 – pozwala poszukiwać analogii do procesów za-
chodzących na arenie międzynarodowe j, nawet jeżeli w tym przypadku centra-
lizacja ośrodków decyzyjnych (począwszy od polityki kongresowej i koncertu
europejskiego, przez organizacje współpracy technicznej, a skończywszy na
XX-wiecznych organizacjach uniwersalnych) postępowała znacznie wolniej30.
Relatywnie niedawno także społeczność międzynarodowa dostrzegła, że sto-

29 Alternatywą wobec powyższej interpretacji historycznej jest teoria J. Le Goffa, który dowo-
dzi, że nie należy mówić o konflikcie między tendencjami rozdrobnienia feudalnego a aspiracjami
centralizacyjnymi, oba bowiem elementy były immanentnie wpisane w strukturę organizacyjną
Europy po upadku Karolingów. Kontynentem faktycznie władali lokalni możni gotowi na kom-
promisy w zakresie zjednoczenia wokół centralnych ośrodków władzy, które z kolei uznawały
zwierzchnictwo papieża lub cesarza. Z kolei, mimo wzmocnienia pozycji politycznej, Stolica Apo-
stolska dotrzymała postanowień reform gregoriańskich w zakresie uznania autonomii władzy du-
chowej i świeckiej, a Święte Cesarstwo Rzymskie nie miało dość siły, aby bezpośrednio kontrolo-
wać nowo powstałe monarchie, które mimo nominalnej zależności pozostawały beneficjentami
daleko posuniętej autonomii, J. Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell᾿Europa,
Lateraza 2004, s. 88–93 [pokrótce przedstawione w ibid, Le monarchie feudali tra frammentazione
e centralizzazione del potere, http://bit.ly/1zd0G3o (dostęp: 22.12.2014 r.)]. Wyrazem owej samo-
rządności były argumenty formułowane przez prawników Filipa II Augusta – na podstawie pisma
Innocentego III – zgodnie z którymi „Le roi de France ne reconnaît personne qui lui soit supérieur
au temporel”, Histoire du Droit Public en France et en Angleterre, http://bit.ly/1AZoY3g. Za pa-
nowania Filipa IV Pięknego na tej podstawie wykształciła się koncepcja rex imperator in regno suo.
Niezależnie od prawnomiędzynarodowe j doniosłości tej ostatniej zasady, potwierdzone j w Trak-
tacie westfalskim, warto zauważyć, na ile spójna jest powyższa teoria J. Le Goffa z proponowan ą
w pracy koncepcją governance jako uzupełnienia tradycyjnych – międzypaństwowych metod sta-
nowienia prawa międzynarodowego w dobie podważenia monopolu państw w zakresie między-
narodowej koordyna cji regulacyjnej.

30  Zarazem nawet w kontekście badania historii średniowiecznej J. Le Goff sam zwraca uwagę,
że de facto „kontraktowa natura” władzy króla – zobowiązanego względem Boga, Kościoła i ludu
do zapewnienia sprawiedliwości, bezpieczeństwa militarnego i pewnego dobrobytu – stanowi pra-
źródło zwrotu w stronę samorządności równocześnie z działaniami na rzecz intensyfikacji i roz-
szerzania integracji na poziomie ponadpaństwowym. O ile obowiązki względem Boga i Kościoła
uległy zatarciu, o tyle konieczność zapewnienia pokoju i sprawiedliwości w średniowiecznym ro-
zumieniu wykracza poza spokój, J. Le Goff, op. cit. Jej współczesnym odzwierciedleniem są raczej
rządy prawa – obszernie omawiane jako możliwa podstawa ewentualnego konsensu governance
w obszarze mi ędzynarodowego pr awa inwestycyjnego.
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pień złożoności gospodarki światowej w połączeniu ze stale zwiększającym się
zakresem niezbędnych regulacji może przemawiać na rzecz przekazania przez
państwa ciężko wywalczonyc h kompetenc ji regulacyjnych podmiotom mają-
cym bezpośredni kontakt z danym obszarem normatywnym, przy zachowaniu
strategicznej funkcji oznaczania celów wykonywania delegowanych kompe-
tencji. Tytułem przykładu, można tu wskazać aktywność międzynarodowyc h
ciał regulacyjnych w obszarze bankowości (Bazylejski Komitet Nadzoru Ban-
kowego, BCBS), papierów wartościowych (Międzynarodowa Organizacja Ko-
misji Papierów Wartościowych, IOSCO) czy ubezpieczeń (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych, IAIS), podejmujących prace
na podstawie ogólnych wytycznych formułowanych przez głowy państw spo-
tykające się w formule G20. W tym sensie rozwój governance można porównać
do narodzin swoiste j samorządności transgranicznej31.

Odpowiednio, zwiększenie międzynarodowe j konwergencji regulacyjnej
można osiągnąć w drodze regulacji centralnej (w tym przypadku możliwa
jest gradacja siły oddziaływania normatywnego aż do regulacji ponadnarodo-
wych), obecnie niewyobrażalnej na poziomie uniwersalnym, lub też poprzez
koordynację działań zdecentralizowanych. Działania na rzecz koordynacji re-
gulacyjnej mogą być podejmowane w relacjach horyzontalnych lub wertykal-
nych, ale nawet w tym ostatnim przypadku bez wykorzystania formalnego sto-
sunku nadrzędności32. W tym sensie governance gospodarczy – sposób współ-

31  Mimo że zarówno w niniejszym rozdziale o charakterze ogólnym, jak i w częściach szcze-
gółowych nawiązuję do kwestii oczekiwań w zakresie rządów prawa mających bezpośredni wpływ
na legitymizację rządów, w przeciwieństwie do T. Francka nie uważam, aby w warstwie postulatów
normatywnyc h pożądana była demokratyzacja governance. Zgadzam się natomiast, że społeczne
oczekiwanie szerszego uwzględnienia opinii publicznej nawet w kwestiach regulacji technicznych
są coraz silniejsze, do czego nawiązuję choćby w rozważaniach dotyczących ochrony inwestycji
zagranicznych i unijno-ameryk ańskich negocjacji TTIP. Por.: T. Franck, The Emerging Right to
Democratic Governance , American Journal of International L aw vol. 86, No. 1 (1992), s. 46–91.

32  Innymi słowy, podmiot dysponujący uprawnieniami władczymi w danej sytuacji decyduje
się korzystać z instrumentów miękkiego oddziaływania, A.-M. Slaughter, A New World Order,
Princeton 2004.
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działania „zdezagregowanych państw”33 – sytuuje się na pograniczu klasycznie
postrzeganego prawa międzynarodowego i kr ajowego34.

Za symboliczną „emancypację” governance w prawie międzynarodowym
przyjmuję zwołanie w 2008 r. pierwszego szczytu przywódców państw G8+12.
Wprawdzie ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw
G20 obradowali już od 1999 r., a przywódcy państw obradowali na periodycz-
nych szczytach w gronie G6-G8, ale to właśnie szczyt waszyngtoński w 2008 r.
uznać można za symboliczną35 cezurę zmiany filozofii światowego governance
gospodarczego. G20 objęło wówczas przywództwo nad międzynarodowymi
działaniami regulacyjnymi, wyznaczając prawnie niewiążącymi oświadcze-
niami, mandaty dla organizacji międzynarodowyc h i instytucji niemających
podmiotowo ści prawnej (np. wezwanie MFW czy OECD do wspólnego opra-
cowania wskazanych zagdanień razem z BCBS). Powstanie sieci governance
formalnie potwierdzono w roku kolejnym podczas szczytu w Pitsburgu, gdzie
G20 określono mianem „pierwszego forum gospodarczego świata”36. Nie prze-

33  Nowość takiego podejścia tkwi w uznaniu „rozwarstwienia państw”. Międzynarodowe pro-
cesy decyzyjne nie są postrzegane jako gra między homogenicznymi bytami politycznymi, ale jako
wypadkowa różnych grup interesów (koncepcja m.in. A.-M. Slaughter, op. cit.). Tytułem przy-
kładu, dla zrozumienia przebiegu regulacji unijnego rynku bankowego właściwsze wydaje się do-
strzeżenie wspólnego interesu nadzorców rynku w Niemczech i we Francji (tj. nadzorców kraju
macierzystego) w opozycji do interesów państw goszczących (np. Polski) i samych transnarodo-
wych konglomeratów finansowych z siedzibami m.in. w Paryżu i Frankfurcie, niż próba analizy
negocjacji z perspektywy niemie ckiej, francuskiej i polskie j.

34  Sam fakt, że międzynarodowe prawo gospodarcze stanowi obszar krzyżowania prawa mię-
dzynarodowego i krajowego jest powszechnie akceptowany w literaturze przedmiotu. Zob. np.:
J. Gilas, Norma prawa międzynarodowego, [w:] Polska i świat. Studia nad prawem międzynaro-
dowym i współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, Poznań 1978, s. 129–139; A. Lowenfeld,
International Economic Law, New York 2008, s. 3–19; D. Carreau, P. Juillard, Droit international
économique , Paris 2007, s. 15 i n.

35  „An inductive approach requires an examination of State practice (…). In any examination
of State practice it is necessary to observe the evolutionary character of the practice of States in all
related fields through the passage of time. State practice, like the evolution of legal principles and
norms of international law, cannot be considered out of context of the time dimension. Time is an
essential dimension, a constituent element of legal rules which are applicable only during a period
which could have a more or less definite duration. The relativity of temporal existence and the
application of a legal norm cannot be overlooked. (…) in a particular legal system State practice
changes, develops and evolves through time and with the passage of time. The practice of several
countries does not necessarily follow the same pattern of evolution within the same time-frame”,
S. Sucharitkul, Fourth report on jurisdictional immunities of States and their property, U.N. Doc.
A/CN.4/357 and Corr. 1, s. 211, par. 49.

36 G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit, 24–25.9.2009 r., Pittsburgh, http://
bit.ly/1HARxKy (dost ęp: 12.6.2015 r.), par. 19.
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kreśla to rzecz jasna, analizowanego w pracy, dorobku G7(G8) w zakresie go-
vernance – dość wspomnieć szczyt w Rambouillet w 1975 r., podczas którego
uzgodniono zastąpienie systemu sztywnego kursu wymiany kursem płynnym,
czy porozumienia Plaza (1985 r.) i Luwr (1987 r.) o deprecjacji amerykań-
skiego dolara – dopiero jednak w 2008 r. wyraźnie uznano nowy porządek po-
wstały w wyniku globalizacji. Zwiększenie liczby państw decydujących w naj-
ważniejszych sprawach jest znamienne dla kształtowania się nowej świadomo-
ści, w tym pr awnomiędzynarodowe j, epoki governance37.

Uzasadniony potrzebą samorządności i koordynacji międzynarodowe j, na-
turalny, acz nie nieunikniony, zwrot w stronę governance, a tym samym za-
sadnicza zmiana statusu państwa, nakazuje zapytać o umocowanie korzysta-
nia z te j metody.

Wątpliwości co do legitymizacji budzi choćby funkcjonowanie de facto pry-
watnych międzynarodowyc h sieci regulacji finansowych38 czy skala oddziały-
wania arbitraży inwestycyjnych na prawo publiczne, w konsekwenc ji czego
prawo publiczne wymyka się demokratycznej kontroli. Wprawdzie w pracy
nie podejmuję rozważań natury konstytucyjne j ani teoretycznopr awnej, należy
jednak odnotować, że opowiedzenie się za metodą (self) governance czyni za-
dość postulatowi M. Webera legitymizacji systemu39, stanowiącej formę poli-
tycznych „aktywów rezerwowych” – odwołanie się do powszechnie uznanych
celów lub wartości umożliwia trwanie systemu w warunkach kryzysowych. In-

37  Rolę katalizatora zmian odegrały kolejne kryzysy. O ile ministrowie finansów państw
G8 uznali konieczność dokooptowania do swojego grona przedstawicieli innych państw odgry-
wających zasadniczą rolę w międzynarodowyc h relacjach finansowych po kryzysie azjatyckim,
przywódcy państw zdecydowali się na podobny krok po najgłębszym od czasów „wielkiego kry-
zysu” załamaniu gospodarki światowej zapoczątkowanym w latach 2007–2008 na amerykańskim
rynku hipotecznym. Kryzys azjatycki ukazał zakres możliwych konsekwenc ji wtórnych zachwiania
równowagi gospodarek państw rozwijających się dla państw wysokouprzemys łowionych; kryzys
2008 r. uzmysłowił, w jakim stopniu zintegrowane gospodarki krajowe są podatne na ryzyko sys-
temowe. Po drodze sprawdzono również funkcjonalność formuł G-22, G-33, czy „G8+5”; uczest-
nikiem dwóch pierwszych była Polska. Szerzej: R. Nelson, The G-20 and International Economic
Cooperation: Background and Implications for Congress, Congressional Research Service (2009).

38 P.-H. Verdier, Transnational Regulatory Networks and Their Limits, Yale Journal of Inter-
national L aw vol. 34, is s. 113 (2009), s. 114–172.

39 M. Weber postrzegał legitymizację jako zjawisko empiryczne – uznanie kompetenc ji okre-
ślonej osoby lub instytucji do podejmowania wiążących decyzji konstytuujące zarazem norma-
tywny (moralny) obowiązek ich realizacji, niezależnie od indywidualnyc h kosztów lub korzyści.
Wyróżniał on trojakie rodzaje legitymizacji władzy: tradycyjną (posługując się terminami „pano-
wanie patriarchalne i partymonialne”), charyzmatyczną oraz prawomocną, M. Weber, Gospodarka
i społeczeństwo, Warszawa 2002, s. 682 i n.
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teresująca w tym przypadku legitymizacja racjonalna-legalna, obejmująca wy-
mogi proceduralne i materialne zgodności z powszechnym systemem warto-
ści40, nie stanowi domeny jedynie demokracji bezpośredniej. Nie dość bowiem,
że demokracja może prowadzić do wypaczeń, w tym tyranii większości czy
dyktatu grup interesów41, to jako kategoria odnosi się do wewnątrzpaństwo-
wych relacji między równymi obywatelami, co nie znajduje prostego przełoże-
nia na ocenę funkcjonowania społeczności międzynarodowe j, złożonej przede
wszystkim z pa ństw42.

Weberowskiemu wymogowi proceduralnemu43 czyni zadość demokra-
cja deliberatywna44. Z natury swojej governance stosowany jest właśnie przy
uwzględnieniu stanowisk głównych interesariuszy, jako że to od ich współ-
pracy zależy realizacja dokonanych w ten sposób ustaleń. Coraz częściej pro-
wadzone są też konsultacje już na etapie prac przygotowawczyc h do przyjęcia
regulacji; powszechnie robią to choćby Komitet Bazylejski czy unijna ESMA45.
Z kolei w obszarze międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego wprowa-
dzono takie instrumenty kontroli społecznej, jak publikowanie uzasadnień,
udział amicus curiae i publiczne rozprawy (znowelizowane art. 48(4), 37(2)
i 32(3) Regulaminu ICSID), czy powołanie przez UNCITRAL Rejestru przej-

40  Przeciwko formułowaniu powszechnych zasad „światowego prawa administracyjnego” (le-
galności i rzetelnego postępowania, rządów prawa, dobrego governance czy transparentno ści)
przemawia natomiast obawa, że „światowe prawo administracyjne” stanowi przede wszystkim
koncepcję Zachodu, chroniącą jego interesy, również kosztem państw rozwijających się. Co wię-
cej, rozwój tego prawa może doprowadzić do jurydyzacji współpracy politycznej. Część Autorów
opowiada się raczej za ochroną różnorodności tradycji prawnych, C. Harlow, Global Administra-
tive Law: The Quest for Principles and Values, European Journal of International Law vol. 17,
No. 1 (2006), s. 187–214. Nie zmienia to jednak faktu, że również na innych kontynentach kwestie
governance w połączeniu z rządami prawa przyjmowane są jako filary porozumienia międzynaro-
dowego. Tak choćby: Constitutive Act of the African Union z 2000 r. art. 3(g) – cele organizacji oraz
art. 4(m) – za sady (tekst na http://bit.ly/1e aLDEQ, dostęp: 13.6.2015 r.).

41 L. Lessig, Republic, Lost. How Money Corrupts Congress – and a Plan to Stop It, Twelve,
New York–Boston 2011.

42 S. Wheatley, The Democr atic Legitima cy of International L aw, Oxford 2010.
43 M. Weber, op. cit.
44  Zob. w szczególności rozważania J. Habermasa w tym zakresie: Strukturalne przeobrażenia

sfery publiczne j, Warszawa 2007.
45  Konsultacje społeczne stanowią także istotny element polskiej metodologii Oceny Skut-

ków Regulacji, Ministerstwo Gospodarki we Współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,
Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego
procesu legislacyjnego, War szawa 2014.
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rzystości sporów inwestycyjnych46. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Roz-
woju oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju poszły krok dalej, po-
wołując w 1993 r. panele kontroli, za pośrednictwem których osoby lub spo-
łeczności, uważające że zostały pokrzywdzone w wyniku realizacji projektu
(współ)finansowanego przez te instytucje, mogą wnieść oficjalny protest47.
Wprawdzie może to się wiązać z marginalizacją, a nawet wykluczeniem mniej-
szych i gorzej zorganizowanych grup interesów, ale podobny zarzut można
sformułować również wobec demokracji bezpośredniej na poziomie krajo-
wym48. Gwarancje proceduralne nie stanowią natomiast cudownego rozwią-
zania problemów – kontrola może obniżać efektywność, udział interesariu-
szy może pociągać za sobą konflikt interesów (capture by special interests),
a transparentno ść doprowadzić do triumfu populizmu 49. Tym istotniejsze są
formułowane równolegle w różnych obszarach tzw. światowej przestrzeni ad-
ministracyjnej postulaty dotyczące przejrzystości, inkluzywności i konsultacji
przy stosowaniu governance, a także odpowiedzialno ści decydentów i tworze-
nie mechanizmów nadzoru (przeglądu) podejmowanych w ten sposób decy-
zji50.

Z kolei punkt wyjścia do refleksji nad prawnomaterialnymi wymogami le-
gitymizacji racjonalnej może stanowić konstatacja, że wykształcenie się mię-
dzynarodowego governance stanowiło odpowiedź na niezdolność państw do
rozwiązania pewnych problemów koordynacyjnych przy wykorzystaniu kla-
sycznego instrumentarium prawnomiędzynarodowego. Element jakościowy
często współtworzy więc normatywny rdzeń governance. Przykładowo, Komi-
sja NZ Praw Człowieka zidentyfikowa ła następujące kluczowe atrybuty do-
brego governance: transparentno ść, odpowiedzialno ść, inkluzywność i respon-

46 M. Menkes, Powołanie Rejestru przejrzystości sporów inwestycyjnych, Blog „Przegląd
Prawa Międzynarodowego”, 7.4.2014 r.

47  Na podstawie raportów paneli Rada Dyrektorów Wykonawczyc h formułuje rekomendacje
i decyduje o dalszych działaniach (zob. stronę poświęconą panelom kontroli, http://bit.ly/1e9Gz3z,
dostęp: 13.6.2015 r.). Skargi na działalność pozostałych instytucji Grupy Banku Światowego roz-
patruje Compliance Advisor Ombudsman, http://www.c ao-ombudsman.org/ (dostęp: 13.6.2014 r.).

48 J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomiczne j analizy polityki i funk-
cjonowania sfery publiczne j, Warszawa 2005.

49 N. Krisch, B. Kingsbury, Introduction..., op. cit.
50 N. Krisch, S. Schill, Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment,

Proportionality and the Emerging Global Administrative Law, New York University Public Law
and Legal Theory Working P apers, Paper 146 (2009).
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sywność (na potrzeby ludzi)51. Komisja Europejska zasady dobrego governance
zawarła w Białej Księdze52. Parlament Europejski przyjął w grudniu 2010 r. re-
zolucję nt. dobrego governance w odniesieniu do polityki regionalnej53, a te-
mat ten był również jednym z Milenijnych Celów Rozwojowych54. Przykłady
można mnożyć, co skłoniło niektórych badaczy do formułowania koncepcji
prawa pozytywnego do dobrego governance w prawie międzynarodowym pu-
blicznym55.

W tym kontekście trudno zgodzić się z koncepcją zaprezentowaną choćby
w konkluzjach przygotowanego na szczyt G20 w Cannes Raportu D. Came-
rona, w myśl którego alternatywną ścieżką legitymizacji systemu global go-
vernance wobec zwiększenia reprezentatywności (G20) jest podnoszenie efek-
tywności działania. Ograniczenie się do output legitimacy, bez dopełnienia
weberowskich wymogów materialno- i proceduralnoprawnych, nie zapewnia
stabilności systemu56. Ponieważ – zgodnie z rozważaniami w dalszych czę-
ściach – governance jest szczególnie chętnie stosowany w warunkach kryzyso-
wych, brak legitymiza cji czyniłby zeń immanentnie nie stabilne rozwi ązanie.

51  Rezolucja 2000/64 Komisji Praw Człowieka, The role of good governance in the promotion
of human rig hts, UN Doc. E/CN.4/RES/2000/64.

52 European Commission, European Governance – A White Paper, COM(2001)428 final,
Dz.Urz. UE C Nr 287 z 12.10.2001 r.

53 European Parliament resolution of 14 December 2010 on good governance with regards to
the EU regional policy: procedures of assistance and control by the European Commission, http://
bit.ly/1dsHDr8 (dostęp: 13.6.2014 r.).

54 Governance for the Development Goals: Core Issues and Good Practices, styczeń 2007
(UN Doc. ST/ESA/PAD/SER.E/99).

55 M. Kamto, Droit International de la Gouvernance , Paris 2013.
56  W przytoczone j weberowskiej koncepcji racjonalnej-legalnej podstawy legitymizacji

można wyróżnić „wejściową” legitymizację formalną oraz „wyjściową” legitymizację materialną.
Odpowiednio, rozwiązania merytoryczne zgodne z systemem wartości mogą zdobyć legitymizację
w oczach adresatów, jednakże ani nie sposób zredukować kwestii legitymizacji do zgodności aktu
prawnego z systemem wartości (przyjętych z pogwałceniem wymogów formalnych), ani tym bar-
dziej do efektywności, gdyż legitymizacja i skuteczność regulacji (efektywność) są ze sobą zwią-
zane, ale nie tożsame. Por.: D. Cameron, Governance for Growth. Building consensus for the fu-
ture, Prime Minister’s Of fice 2011.


