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Od Autora

Przemawiając w 2005 r. na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ P. Lamy
– 3 miesiące po ustąpieniu ze stanowiska komisarza UE ds. handlu, a 7 miesięcy przed
objęciem funkcji sekretarza generalnego WTO – zauważył, że mimo osiągnięcia bez-
precedensowego stopnia współzależności państw w skali świata, najważniejsze insty-
tucje międzynarodowe nadal funkcjonują zgodnie z logiką ich powołania na potrzeby
państw narodowych. Nie dziwi zatem, że coraz większych trudności przysparza reago-
wanie na wyzwania globalizacji przy wykorzystaniu skromnych środków współpracy,
przede wszystkim o charakterze lokalnym. Pytanie, które zdaniem prelegenta należało
już wówczas postawić, nie dotyczyło tego, czy potrzebujemy światowego governance,
ale „ile” go potrzeba i „jak” powinniśmy działać1.

O ile ówczesna diagnoza wyzwań pochodnych postępującej integracji gospodarczej
jedynie zyskała na aktualności (do czego obszernie odnoszę się w kolejnych częściach
pracy), o tyle kolejne lata niewiele zbliżyły nas do rozwiązania kłopotów z koordynacją
współpracy międzynarodowej. Nie bez winy są w tym zakresie prawnicy. W obszarze
choćby nauk politycznych czy nauki stosunków międzynarodowych bez trudu można
wskazać obszerną literaturę przedmiotu, natomiast badacze prawa międzynarodowego
albo fenomen governance ignorują – postrzegając je jako superfluum – albo zapoży-
czają z innych dyscyplin konstrukcje nieadekwatne do systematyki prawniczej rozu-
mienia. Jest to zaniechanie, za które płacą zarówno prawnicy, dokonujący w ten sposób
samowykluczenia z jednej z istotniejszych debat o porządku międzynarodowym, jak
i decydenci areny międzynarodowej, lawirujący w nieadekwatnych do potrzeb ramach
prawnych, a wreszcie my wszyscy, „płacąc” choćby za niższą efektywność rynków czy
niedostateczną ochronę dóbr publicznych (np. środowiska naturalnego czy stabilności
finansowej). Dopiero uchwycenie prawniczej istoty owej nowej metody koordynacji
regulacyjnej pozwoli na jej świadome stosowanie i kształtowanie.

Konstatacja posiłkowania się governance w międzynarodowych relacjach gospo-
darczych wymusiła próbę odpowiedzi na pytanie, czy governance stanowi nową jakość
w międzynarodowym prawie gospodarczym, czy też jest zbiorczym określeniem dla
heterogenicznego zbioru podmiotów oraz instytucji, instrumentów i procedur. Jeżeli
zaś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem społecznym, wyzwaniem stała się jego
kwalifikacja w ramach systematyki prawniczej. Twierdzę, że prawnicy powinni gover-
nance postrzegać jako metodę koordynacji regulacyjnej, usytuowaną między prawnie-

1 P. Lamy, Gouvernance globale: leçons d'Europe, Conférence Gunnar Myrdal, Genève,
le 22 février 2005, http://bit.ly/1BuvmTl (dostęp: 1.3.2015 r.).
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wiążącymi regulacjami szczegółowymi a metodami pozanormatywnymi (np. polityką
czy ekonomią).

Włączenie governance do systematyki prawniczej pociągnęło za sobą konieczność
odpowiedzi na wiele pytań odnośnie do istoty i zastosowań tej metody. Odpowied-
nio, ogólna charakterystyka governance została dokonana we wprowadzeniu. Dalej roz-
ważania zostały zogniskowane na soft law, tj. na jednym z dwóch podstawowych in-
strumentów governance, którego status prawny wymagał szczególnej uwagi. Wreszcie,
w kolejnych częściach przedstawione zostały wyniki badania, w którym zastosowano
autorską koncepcję w trzech obszarach międzynarodowego prawa gospodarczego.

Przytoczone wystąpienie P. Lamy’ego pozwala mi wierzyć, że nawet jeżeli przyjęta
metodologia weryfikacji tez badawczych inspirowana krytyczną analizą prawa może
budzić zastrzeżenia, to sama próba nie była irracjonalna. Jak zauważył P. Lamy, dorobek
ekonomii, nauk politycznych, podejścia instytucjonalnego czy nauk społecznych (so-
cjologii, filozofii politycznej, etnologii czy antropologii) pozwala na uchwycenie cząstki
prawdy nt. governance, nie tłumacząc jego istoty, tzn. współzależności równocześnie
„pożądanej, zdefiniowanej i zorganizowanej” (Une interdépendance, à la fois, voulue,
définie, organisée)2. Owe trzy elementy oznaczają – kolejno – wolę współpracy oraz
wspólne cele, które jeżeli współwystępują z odpowiednią siłą, umożliwiają wykształce-
nie się procesów lub instytucji do realizacji tych ostatnich.

W pracy wielokrotnie nawiązuję przede wszystkim do pierwszych dwóch elemen-
tów, analizując – choćby w kontekście ewolucji międzynarodowego konsensu3 w spra-
wie współpracy najpierw monetarnej, a następnie w innych obszarach finansów czy
przy okazji próby budowania wykraczającego poza partykularne interesy konsensu
w zakresie ochrony inwestycji zagranicznych – fundamenty i rzeczywistą wolę do
współpracy, które stanowią warunek konieczny do korzystania z governance.

Właśnie konsens, który umożliwia posługiwanie się bardziej elastycznymi instru-
mentami normatywnymi, stanowił jedno z najpoważniejszych wyzwań badawczych. Co
bowiem stanowi o różnicy między relatywną normatywnością tej metody a współpracą
polityczną? Przyjęcie w badaniu metody I Know It When I See It4 w oczywisty sposób
rodzi obawy, że Autor dokonał tendencyjnej selekcji materiału badawczego. Pojawić się

2 P. Lamy, op. cit., s. 3.
3 Zgodnie z uzusem językowym konsens, tj. wspólne stanowisko, odróżniam od konsensusu,

czyli procedury podejmowania decyzji na forum instytucji międzynarodowych bez formalnego
głosowania. Wyjątkiem w tym zakresie jest stosowanie, ze względu na powszechność jego użycia,
określenia konsensus waszyngtoński.

4 W międzynarodowym prawie inwestycyjnym, w braku uniwersalnych kryteriów pozwalają-
cych na odróżnienie bezprawnego wywłaszczenia od dyskrecjonalnej swobody regulacyjnej pań-
stwa goszczącego inwestycję, w ten sposób określa się test przeprowadzany ex post przez arbitrów,
oceniających legalność środków podjętych względem inwestora zagranicznego. Z oczywistych po-
wodów kwestia ta budzi wiele kontrowersji prawnych. Szerzej: S. Dyremer, Y. Fortier, Indirect
Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor,
ICSID Review vol. 19, iss. 2 (2004), s. 293–327.
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też może wątpliwość co do ahistorycznego podejścia do analizowanych wydarzeń – jak
daleko można rozszerzać zakres temporalny badania? Oba zasadne pytania stawiałem
sobie wielokrotnie na kolejnych etapach pracy i to one stanowiły kryterium doboru
prezentowanego materiału.

Konsens jako filar governance stanowi bowiem nie tylko źródło problemów (ba-
dawczych), ale i klucz do ich rozwiązania. Istotą porozumienia jest wszakże zgodna
wola stron. Odnosząc się zatem do rozróżnienia między przynoszącą wymierne efekty
współpracą np. polityczną a governance, decydujące znaczenie mają intencje współpra-
cujących podmiotów do osiągnięcia skutków normatywnych. Z jednej strony, historia
obfituje przecież w deklaracje polityczne, które stały się katalizatorem wielkich prze-
mian społecznych. Z drugiej strony, jak uwidoczniły to choćby kolejne lata walki z kry-
zysem finansowym z 2008 r., governance nie stanowi złotego środka na rozwiązanie
współczesnych wyzwań regulacyjnych – w przeciwnym razie niniejsza praca miałaby
co najwyżej walor historyczny. Przyjęta teoria przedmiotu badawczego nie stanowi za-
woalowanej formy wybiórczego podejścia do udanych inicjatyw politycznych.

Powyższe kryterium pozwoliło również na wyznaczenie cezur czasowych badania.
Dopiero na lata 70. XX w. datuje się kształtowanie governance we współczesnym rozu-
mieniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że z perspektywy oceny prawnej relewantności
już choćby nieformalne spotkania szefów państw i rządów EWG począwszy od 1974 r.
– z których w 1992 r. wykształciła się w pełni zinstytucjonalizowana Rada Europej-
ska – dalece wykraczały poza „zwykłe” polityczne spotkania. Również wcześniej po-
wołane fora, takie jak G10 ministrów finansów (cyklicznie spotykających się od zawar-
cia w 1962 r. Ogólnego Porozumienia Pożyczkowego, analizowanego w części II) czy
spotykająca się potajemnie od 1973 r. „grupa biblioteczna” (protoplasta G5 i G5+25)
stanowiły pierwsze przejawy governance. Odpowiednio, cezurę czasową badania wy-
znacza prawna relewantność fundamentu normatywnego w poszczególnych obszarach
regulacyjncyh. W przypadku finansów międzynarodowych cofanie się przed konferen-
cję Bretton Woods byłoby bezcelowe ze względu na różny system monetarny; z ko-
lei w międzynarodowym prawie inwestycyjnym koniecznym było wskazanie, w jakim
stopniu fundament koncepcyjny prawa stanowią instytucje wykształcone w okresie ko-
lonizacji prowadzonej przez potęgi europejskie, mimo że świadomość korzystania z go-
vernance, moim zdaniem, zaczęła się z wolna kształtować kilkadziesiąt lat po II wojnie
światowej.

Pomoc w lekturze powinno stanowić kalendarium, w którym zestawiłem najważ-
niejsze wydarzenia w poszczególnych obszarach międzynarodowego prawa gospodar-
czego, przełomowe momenty w ewolucji prawa międzynarodowego publicznego, naj-

5  Ponieważ skład różnych „G szczytów” rósł, a liczebność różnych ciał w różnych okresach
była zbieżna, w pracy dane forum określam zgodnie z jego pierwotnym składem z ewentualnym
dodatkiem wskazującym na zmianę liczby członków. Przykładowo, G8+12 to szczyt przywódców
państw (zwołany w 2008 r.), który odróżniam od powołanego w 1999 r. szczytu ministrów finan-
sów G20. Poszczególne oznaczenia wyjaśniam w wykazie skrótów.
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ważniejsze wydarzenia geopolityczne oddziałujące na te pierwsze, a wreszcie odniesie-
nia do dominujących na „Zachodzie” teorii funkcji państwa. Do tej ostatniej kwestii
odnoszę się szerzej we wprowadzeniu. Sygnalizując jednak problem, warto zauważyć,
że współczesne rozumienie governance jest zdeterminowane postrzeganiem relacji jed-
nostka–państwo oraz zakresem kompetencji władzy publicznej. Kalendarium pozwo-
liło także na graficzne uchwycenie zależności między trzema obszarami zazwyczaj sta-
nowiącymi przedmiot odrębnych specjalizacji badaczy międzynarodowego prawa go-
spodarczego. Zbieżność czasowa między kształtowaniem się kolejnych wizji funkcji
państw i organizacji międzynarodowych, rozwojem prawnie niewiążących form współ-
pracy międzynarodowej oraz współzależne zmiany regulacyjne stanowią przejaw sto-
sowania analizowanej metody, a zarazem potwierdzenie przyjętych tez badawczych.

* * *
Najpierw w „Vita Nuova”, a następnie w „Boskiej Komedii”, Dante pozwolił czytel-

nikowi na zatoczenie kręgu – odbycie wędrówki, po zwieńczeniu której odmieniony
podróżny inaczej postrzega zagadnienia, które w punkcie wyjścia zwykł traktować jako
oczywiste. Ponieważ wydźwięk obu dzieł jest optymistyczny, w klasycznym trójpodziale
form literackich uznane zostały za komedie; „cząstkę boskości” dodano zaś do drugiego
tytułu później6.

Nie roszcząc sobie pretensji do podobnej siły oddziaływania słowem, w kolejnych
częściach – wprowadzenia do autorskiej koncepcji governance, analizy jednego z instru-
mentów, oraz analiz w poszczególnych obszarach regulacji materialnych – zapraszam
do wspólnej podróży i spojrzenia na znane wydarzenia z nowej perspektywy analitycz-
nej lub w innym kontekście-splocie zdarzeń prawnomiędzynarodowych. Jeżeli mój za-
miar badawczy się powiódł, zatoczywszy krąg po różnych polach prawa międzynaro-
dowego publicznego, Czytelnik powinien stanąć w punkcie wyjścia i dostrzec zmiany,
które zaszły w otaczającym krajobrazie prawnym. Co więcej, jeżeli mam rację odnośnie
do „samonapędzającego się” charakteru governance – im więcej osób świadomych jest,
że taka współpraca może być korzystna dla wszystkich zainteresowanych, tym chętniej
współpracują, tym lepsze jej rezultaty – to uzasadniona jest optymistyczna konkluzja
pracy. Jeżeli natomiast miałbym rację jedynie w diagnozie problemów współpracy mię-
dzynarodowej, a mylę się co do perspektyw upowszechnienia governance, to rysująca
się przyszłość bynajmniej nie jawi się komediowo (w żadnym rozumieniu tego słowa).

6 G. Mazzotta, Dante in Translation, Open Yale Courses, http://bit.ly/1ySs7z4 (dostęp:
17.2.2015 r.).


