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dla Wandy

Wstęp
Problematyka sektora publicznego zarówno w warstwie ogólnej, regulacyjnej, jak
i materialnej stanowi jeden z ważniejszych segmentów teorii ekonomii. Dotyczy bowiem
nie tylko jednego obszaru, ale co ważniejsze stanowi w jakimś najogólniejszym zakresie
swoisty fundament analizy makroekonomicznej i makrospołecznej współczesnego społeczeństwa, a także zmian w nim zachodzących.
Jest to nie tylko ważny obszar analizy, ale co jest równie ważne, sporo wokół niego
narosło kontrowersji. Nie ma bowiem zgodności co do roli, zakresu, a także funkcji, jakie
ma pełnić w państwie, gospodarce i społeczeństwie. Dzieje się tak zazwyczaj w czasach
zmian zarówno wówczas, kiedy są wywołane świadomymi reformami, jak i w przypadku
gwałtownych i niezamierzonych turbulencji, o różnym zresztą charakterze.
Z takim właśnie okresem mamy obecnie do czynienia, i to nie tylko za sprawą
ostatniego kryzysu, ale gwałtownych przemian we wszystkich praktycznie dziedzinach
czy szerzej obszarach życia. Od techniki, poprzez gospodarkę, społeczeństwo, a także
wzajemne relacje między państwami. A zwłaszcza z narastającym chaosem w ładzie
światowym.
Niestety, w minionych kilku dekadach, problematyka sektora publicznego, a zwłaszcza problematyka dóbr publicznych, podlegała daleko idącej marginalizacji. Źródeł tego
zjawiska należy upatrywać z jednej strony w zmianie modelu funkcjonowania gospodarek rozwiniętych, jakim było przejście z teoretycznych i praktycznych podstaw keynesizmu, a zwłaszcza roli państwa w gospodarce, do modelu wolnorynkowego, opartego
na podstawach neoliberalizmu, wywodzącego się ze szkoły chicagowskiej, zakładającej
marginalizację jego roli w gospodarce.
Podważone zostały stare paradygmaty, właściwie we wszystkich obszarach dotyczących państwa, sektora publicznego, funkcjonowania gospodarki, struktury społecznej,
a także sił napędowych postępu cywilizacyjnego. Wprawdzie tego typu zmiana nie jest
specyfiką tylko współczesnej epoki, bowiem świat zawsze się zmieniał, chociaż w jednych
segmentach dokonywało się to szybciej, a w innych wolniej. To co szczególnego jest w dobie obecnej dotyczy, jak się wydaje, zjawiska specyficznego, związanego z przesileniem
cywilizacyjnym. Dotyczy początków przejścia z cywilizacji przemysłowej do cywilizacji
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wiedzy (postindustrialnej czy informacyjnej). Ma to już dalekosiężne konsekwencje nie
tylko dlatego, że wielka transformacja, jakim jest przejście z jednej cywilizacji do kolejnej, ale dlatego, iż dokonuje się to szybko i ma to miejsce w bardzo zróżnicowanym
świecie, dosyć silnie wzajemnie połączonym.
Podstawową cechą owego zróżnicowania jest fakt, iż przy bardzo silnych powiązaniach w skali światowej, wskutek powszechności gospodarki rynkowej, jako podstawy
gospodarowania oraz rewolucji informacyjnej, większość populacji światowej ciągle pozostaje na pograniczu cywilizacji agrarno‑przemysłowej, a tylko 15–20% poddane jest
wpływom owego przejścia do cywilizacji wiedzy. Zmiany te mają istotny wpływ na procesy gospodarcze i społeczne, ale także, a może przede wszystkim, na funkcje państwa.
I nie tylko w krajach słabo rozwiniętych, ale także w gospodarkach zamożnych. Wymaga
to, przynajmniej w moim przekonaniu, innego spojrzenia na rolę państwa, ale także na
sektor publiczny, i co ważniejsze na znaczenie, jakie odgrywają wszystkie rodzaje czy
typy dóbr publicznych.
Ostatnie kilka dziesięcioleci zmieniły rolę państwa, jego zadania oraz funkcje.
Z jednej strony przez minimalizację wpływu na gospodarkę, a także strukturalizację
społeczną, a z drugiej, pojawiło się wiele nowych zadań oraz potrzeba modyfikacji starych funkcji. Wprawdzie stare funkcje nie zostały zastąpione przez nowe, inne, nabrały
jednak lub nabierają nowego kształtu, ale pojawiły się, czy pojawiają nowe. I nie tylko
pod wpływem zmian, jakie powinny mieć miejsce w przyszłości, ale przede wszystkim
pod wpływem tych, jakie już nastąpiły lub następują, w skali regionu, świata, a nie
tylko w konkretnych państwach. Jest to związane ze zmianami politycznymi, ekonomicznymi i technicznymi, jakie miały miejsce w skali globalnej. Nie wnikając, jak na
razie, w szczegółowy opis i skutki owych zmian, należałoby w tym miejscu wskazać na
kilka czynników konstytuujących świat współczesny, w przynajmniej w podstawowych
rozwiązaniach.
W sferze politycznej istotne są co najmniej dwa zasadnicze zjawiska: pierwsze, to pojawienie się w ostatnich kilku dekadach sto kilkadziesiąt państw nowych, suwerennych,
powstałych w wyniku dekolonizacji oraz upadku socjalizmu, jako systemu i rozpadu
Związku Radzieckiego; po wtóre, świat stał się wielobiegunowy, chociaż przez kilka dekad, dominującą rolę polityczną, militarną i ekonomiczną zajmowały Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej. Dominacja ta stopniowo ulega rozrzedzeniu, głównie pod względem
ekonomicznym, w mniejszym stopniu technicznym, ale nadal ma charakter militarny.
Podstawowe zmiany ekonomiczne miały i nadal będą mieć różnorodny charakter,
wśród których, należałoby zwrócić uwagę na cztery ich przejawy: po pierwsze, model
ekonomiczny, jaki zdominował świat, chociaż w różnym zakresie, nosi piętno neoliberalne. Wolny rynek był i jest głównym mechanizmem umożliwiającym procesy globalizacyjne, co sprzyjało otwieraniu gospodarek, zapewniając nie tylko szeroką wymianę
dóbr i usług, ale także umożliwiło na znaczną skalę szybkie procesy imitacyjno‑modernizacyjne; po wtóre, pojawiły się niesłychanie silne, ekspansywne podmioty i potężne
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podmioty gospodarcze, w postaci korporacji ponadnarodowych, które w powiązaniu
z organizacjami finansowo‑bankowymi mają przemożny wpływ na charakter rynku
światowego, którego podstawowe segmenty przekształciły się w rynki oligopolistyczne czy wręcz monopolistyczne; po trzecie, zaczęły powstawać organizacje regionalne
o mniej lub bardziej ścisłych związkach o charakterze integracyjnym; po czwarte, coraz
większego znaczenie w procesach gospodarczych zaczął odgrywać sektor usług, który
w krajach gospodarczo rozwiniętych stał się dominujący w tworzeniu PKB.
Najbardziej znaczący wpływ na zmiany w gospodarce światowej odegrała sfera techniczna, zwłaszcza rewolucja informacyjna, która skróciła czas i przestrzeń, skracając
i ułatwiając dostęp do informacji, tworząc sieć powiązań, a z drugiej strony wpłynęła
na charakter społeczeństw, głównie na ich strukturę, chociaż nie jedynie pod wpływem
boomu edukacyjnego. Ale rewolucja informacyjna miała również istotny wpływ na
charakter zatrudnienia, przyczyniając się w istotny sposób na wzrost sfery usług. To, co
szczególnie jest istotne, przejawia się w upowszechnieniu procesu imitacyjnego zarówno
w sferze produkcji, jak i przede wszystkim w nowym modelu konsumpcjonizmu.
Ponieważ wszystkie te procesy dokonywały się niezwykle szybko zarówno w porównaniu ze zmianami zachodzącymi w przeszłości, jak i ze zdolnościami człowieka w procesie dostosowania się do zachodzących zmian, zmieniał się charakter zachowań ludzi.
Jednym z najważniejszych efektów stało się poczucie niepewności, ryzyka, a następnie
strachu, które to właściwości nabrały charakteru globalnego.
Stąd też całkiem nowego znaczenia nabrały trzy podstawowe problemy współczesnego społeczeństwa, w jakie uwikłane jest państwo suwerenne.
Po pierwsze, całej szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa zarówno państwa,
jako bytu suwerennego, jak i społeczeństwa. Wprawdzie bezpieczeństwo zawsze stanowiło jedno z podstawowych dóbr publicznych, ale współcześnie nabrało szerszego znaczenia
zarówno wskutek pojawienia się nowych zagrożeń, jak i nasilenia się tych, jakie istniały
w przeszłości. Okazało się bowiem, że tradycyjne funkcje państwa są już niewystarczające. Są mało efektywne, a otoczenie zewnętrzne wnosi dodatkowe, w przeszłości nieznane
zagrożenia zarówno pod względem ich typów, jak i stopnia intensywności.
Po wtóre, pojawiły się nowe i trudne do rozwiązania problemy związane z brakiem
stabilizacji, i to praktycznie we wszystkich obszarach, w jakich działa człowiek. Ten brak
stabilizacji spowodowany jest licznymi zmianami, o których uprzednio była mowa, jak
i tymi, jakie w tym miejscu zostały pominięte, ale mające wpływ na kondycję bytowania.
Dodatkowym i szczególnie ważnym czynnikiem stało się zjawisko związane z wizualnością procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Powoduje ono, że problem
kondycji i jakości życia staje się dzięki nowoczesnej technice elektronicznej możliwy do
porównywania z kondycją innych grup zarówno na poziomie kraju, jak i poza jego granicami. Stąd też na piedestał została wyniesiona problematyka wzrostu, przede wszystkim
w ujęciu ilościowym, który według dominującej teorii ma się automatycznie przekładać
na wzrost jakościowy.
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Po trzecie wreszcie, nowego wymiaru nabiera sfera publiczna, której znaczenie jest
wyznaczane przez zmiany demograficzne, w dwojakim tego słowa znaczeniu. Z jednej
strony, w ostatnich kilku dekadach, przyrost ludności, przynajmniej w skali świata, szybko wzrastał, a z drugiej, co jak należy sądzić jest ważniejsze, to gwałtowne jej przesunięcie
do miast. A sfera publiczna dla funkcjonowania społeczeństwa, zwłaszcza miejskiego
i nowoczesnego, nabiera szczególnego znaczenia.
We wszystkie te procesy bezpośrednio jest czy musi być włączone państwo zarówno
przez funkcje regulacyjne, jak i przez sektor publiczny. Głównie przez odpowiednią podaż dóbr publicznych zarówno tych czystych, jak i mieszanych. Jakkolwiek mechanizm
rynkowy pełni główne funkcje alokacyjne, jednakże w przypadku pewnego zestawu
dóbr publicznych, nie jest wystarczająco sprawny, a w stosunku do niektórych jest mało
czy wręcz nieprzydatny. Państwo nie może, jak się sądzi w nurcie neoliberalnym, zostać
w tym obszarze zastąpione przez rynek i prywatnych przedsiębiorców. Pewne jego zadania dotyczące podaży dóbr publicznych są niezbywalne, i nie mogą być przejęte przez
sektor prywatny.
Pojawiają się w związku z tym dwie podstawowe kwestie zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym.
To, że kwestie te są z punktu widzenia rozwiniętych państw opartych na gospodarce
rynkowej, istotne nie podlega, jak należy sądzić, dyskusji. Natomiast ważnym problemem
jest odpowiedź na pytanie, na ile zrodzona w państwach cywilizacji euro‑atlantyckiej
teoria dóbr publicznych ma charakter uniwersalny w tym sensie, że jest ona zasadna
i odnosi się do gospodarki rynkowej w skali globalnej. Na to pytanie nie ma, jak dotąd,
dobrej odpowiedzi. Być może dlatego, że w większości państw przynależnych do pozostałej części świata jeszcze nie powstały warunki, jakie są wymogiem cywilizacji przemysłowej, chociaż w niektórych z nich można już dostrzegać początki cywilizacji wiedzy.
W tym kontekście należy zasygnalizować inną, równie ważną kwestię teoretyczną. Na
ile poszczególne, konkretne państwa, ich władza, a także społeczeństwa są zakotwiczone
w przeszłości, a na ile są podatne na zmiany. Istotne jest przy tym to, co przesądza, iż tego
typu zależności występują, i jakie składniki mają tu decydujące znaczenie. I to zarówno
dlatego, że przeszłość w dużym stopniu kształtuje teraźniejszość, a zmiany dokonują się
z wielkimi oporami, na co istotny wpływ ma system kulturowy, jak i może mieć miejsce
również sytuacja odwrotna, iż przeszłość nie wywiera negatywnego wpływu na teraźniejszość, a zmiany dokonują się bez większych napięć i oporów.
Pytania te wbrew pozorom nie są banalne, ani teoretycznie, ani tym bardziej praktycznie. I co ważniejsze mają w jakimś stopniu uniwersalny charakter w tym sensie, że
odnoszą się praktycznie do wszystkich państw.
Wydaje się, że wstępna odpowiedź może być sformułowana następująco: zależności
te w przemożnym stopniu są zdominowane z jednej strony przez system kulturowy,
a z drugiej, przez zdolność władzy publicznej, a także społeczeństwa w rozwiązywaniu
wyzwań bieżących, jak i z posiadaniem w miarę klarownej wizji przyszłości.
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1. Uwagi wprowadzające

Głównym rozgrywającym jest tu oczywiście państwo, jego instytucje oraz sprawność
administracji publicznej. Państwo – stanowiąc zespół instytucji, które charakteryzują
się zarówno ciągłością, jak i zmianami, pod wpływem bardzo różnorodnych czynników
mających zarówno trwały, jak i zmienny charakter. I to zależnych, jak i niezależnych od
władzy państwowej, a także od charakteru społeczeństwa.
Niemniej można pokusić się o sformułowanie kilku podstawowych składników, mających podstawowe znaczenie dla określenia zarówno ciągłości, jak i zdolność do zmiany
w rozwoju ekonomiczno‑cywilizacyjnym.
Punktem wyjścia jest odrzucenie tezy, iż w najbliższych kilku dekadach nastąpi zanik
państwa suwerennego, podobnie należy założyć, że rola sektora publicznego nadal będzie
pełniła ważne, a być może nawet zwiększone funkcje w przyszłym rozwoju cywilizacyjnym. Zapewne będą to już zmodyfikowane funkcje, bowiem świat, jego gospodarka,
a także modele polityczne i geopolityka ulegną istotnym modyfikacjom.
*

*

*

Książka ta ma dosyć specyficzny charakter. Z jednej strony próbuję odpowiedzieć na
pytanie, na ile podejście do sektora publicznego, a zwłaszcza do teorii dóbr publicznych,
można i powinno się nawiązywać i korzystać z dorobku teoretycznego i praktycznego
przeszłości, a w jakim stopniu wymaga on modyfikacji pod wpływem zmian, jakie miały
miejsce w ostatnich dekadach. W pracy nawiązuję do moich tekstów opublikowanych
w pierwszej dekadzie XXI w. i je nie tylko uzupełniam, ale często modyfikuję. Podejmuję
także wątki nowe, stanowiące refleksję nad zmianami, jakie miały miejsce w ostatnich
kilkunastu latach, zwłaszcza zaś te, które są efektem ostatniego kryzysu. A kryzys ten
cechują liczne różnice w porównaniu z uprzednio występującymi, zwłaszcza tego z lat
30. XX w.
Książka ma charakter ogólnoteoretyczny, a zarazem interdyscyplinarny, co przesądza, że przywołane przykłady, jakkolwiek wywodzą się głównie z kręgu cywilizacji euro‑atlantyckiej, uwzględniają jednak doświadczenia innych państw. Zarówno tych, które
dokonały transformacji systemowej, przechodząc z sytemu socjalistycznego w Europie
Wschodniej, do gospodarki rynkowej i systemu kapitalistycznego, jak i przynajmniej
częściowo, również doświadczeń państw spoza kręgu euro‑atlantyckiego.

