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Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba analizy wybranych problemów polityki
ochrony środowiska. Główna oś rozważań dotyczy kwestii środowiska jako globalnego dobra publicznego w kontekście analizy procesów zachodzących we współczesnym
świecie oraz dylematów niejako wynikających z niego, czyli władzy i legitymizacji oraz
deficytu demokracji. Dylemat to sytuacja, w której decydent ma do wyboru dwie równie
niekorzystne decyzje (lub równie korzystne) oraz co do której nie ma ustalonych (lub
są one nierozpoznane) sposobów postępowania. Dylemat środowiska jako globalnego
dobra publicznego polega na tym, że to państwa narodowe określają kształt i treść tego
dobra publicznego i tylko one dysponują skutecznymi, bo opartymi na przymusie środkami do jego ochrony. W globalnej przestrzeni państwa narodowe konfrontują ze sobą
swoje wizje ochrony środowiska oraz swoje interesy polityczne i ekonomiczne. Interesy
państw stoją też w sprzeczności do interesów globalnych podmiotów ekonomicznych,
które dysponują olbrzymimi możliwościami działania wynikającymi z ich zasobów finansowych. Ich decyzje w istotny sposób wpływają na stan środowiska. Państwom przypada obecnie rola pośrednika czy też swoistego mediatora, którego zadaniem jest godzenie zewnętrznych interesów rozmaitych podmiotów, w tym swojej polityki zagranicznej
z wewnętrznymi potrzebami społecznymi. Ale to państwa ponoszą odpowiedzialność za
decyzje dotyczące środowiska, gdyż to ich zadaniem jest zapewnienie obywatelom stosownego stanu środowiska. Byłoby to możliwe tylko przy odpowiedniej współpracy na
arenie międzynarodowej państw i innych podmiotów, lecz mnogość regulacji prawnych,
zasad i reguł skutecznie to utrudnia, jeśli nie uniemożliwia. Celem artykułu jest analiza
procesów, które prowadzą do tego, że w coraz bardziej skomplikowanym układzie sił
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Dobra publiczne w systemie governance i global governance
Kategoria dóbr publicznych jest stosunkowo nieostra i budzi wiele kontrowersji. Ekonomiści próbują ją zanalizować, używając kategorii popytu, podaży, rynku, własności,
konkurencyjności. W efekcie takiej analizy najczęściej wyodrębniają trzy rodzaje dóbr:
publiczne, mieszane i prywatne1. Dobra publiczne (tzw. „czyste”) cechują się nierywalizacyjnym charakterem oraz niewyłączalnością2. Do tak zdefiniowanych dóbr publicznych można zaliczyć jedynie obronę narodową, ewentualnie bezpieczeństwo, czasem
będą to dobra typu powietrze, wody oceanów, kosmos itd.3 Pozostałe to dobra mieszane, gdzie istnieje możliwość porcjowania, wykluczania lub ograniczania, mogą też
być świadczone przez sektor prywatny. Problemów związanych z dostarczaniem dóbr
publicznych jest wiele i są one zróżnicowane. Będą to: kwestia ich jakości i dostępności,
sposobu podziału środków na poszczególne dobra, źródeł i wysokości ich finansowania
i związana z tym strategia gapowicza, problemy zarządzania, konfliktogenność uruchamiająca trudne przetargi polityczne, kwestie efektów zewnętrznych itd. Problemy
owe potęgują się w przypadku globalnych dóbr publicznych, które J. Stiglitz określa
jako te, z których korzyści przypadają wszystkim w ramach globalnego społeczeństwa4.
W globalnej przestrzeni krzyżują się bowiem interesy państw narodowych, ponadpaństwowych podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji międzynarodowych. Jednym z najważniejszych globalnych dóbr publicznych jest bez wątpienia środowisko.
Również globalne dobro wspólne i jego nadmierna eksploatacja przez kilka podmiotów
mogą wywołać negatywne efekty zewnętrzne obciążające inne podmioty lub wszystkich użytkowników.
Istota funkcjonowania dóbr publicznych polega na utrzymywaniu pożądanego stanu
spraw społecznych i zachowaniu integralności państwa. Oznacza to, że państwo musi
określić katalog dóbr koniecznych do optymalnego zaspokojenia potrzeb społecznych.
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w przestrzeni globalnej trwa proces kształtowania nowej roli państw narodowych polegający na godzeniu wewnętrznej integralności, w której istotną rolę odgrywają dobra
publiczne, i zewnętrznych interesów uwikłanych w globalną sieć powiązań. W pracy
zawarto też analizę zmieniającej się istoty dobra publicznego na przykładzie środowiska,
w zarządzaniu na poziomie państwa narodowego w kontekście procesów globalizacji,
kształtowania się społeczeństwa ryzyka, deficytu demokracji oraz braku współistnienia
władzy i legitymizacji. W artykule zastosowano metodę opisowo-analityczną, wykorzystując wybraną literaturę przedmiotu.

1

B. Kożuch, Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa 2004, s. 85; także
C. Brown, P., M., Jackson, Public sector economics, Oxford 1990, s. 42.
2 J. Stiglitz, Economics of public sector, New York−London 2000, s. 151.
3 H. Rogall, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, przeł. J., Gilewicz, Poznań 2010, s. 60.
4 J. Stiglitz, Wizje sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, przeł. A. Szeworski, Warszawa 2007,
s. 276.
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W procesie decyzyjnym (prawodawczym) rozstrzyga ono, które dobra i w jakim zakresie
są użyteczne społecznie. Dobra i usługi publiczne są więc instrumentem dla realizacji
interesu publicznego, który można rozumieć jako wolę polityczną wyrażaną przez organy państwa w formie przepisów prawa. Przepisy te określają ilość, jakość, sposoby
dystrybucji dóbr publicznych, odpowiadając tym samym na potrzeby społeczne. Wola
polityczna jest odzwierciedleniem aktualnego układu sił politycznych, reprezentowanego przez klasyczny układ aktorów politycznych oraz w coraz większym stopniu aktorów z obszaru subpolityki, czyli ruchów społecznych, różnorodnych opinii publicznych,
mass mediów, społeczności wyobrażonych itd. „Ci aktorzy mają swoje interesy polityczne, czyli świadome pragnienie skierowania polityki publicznej […] w konkretnym kierunku, postrzeganym przez zainteresowanych jako konieczny do osiągnięcia wcześniej
wyartykułowanych i uświadomionych celów. Zabiegają więc o dobra, które muszą mieć
jednak wymiar polityczny, czyli być przedmiotem przetargu politycznego”5. Współczesnym problemem dóbr publicznych jest to, że państwo, ograniczając swoją omnipotencję poprzez procesy deregulacyjne, komercjalizację i prywatyzację owych dóbr, stara się
niejako wykluczyć publiczną dysputę czy przetarg polityczny w odniesieniu do tej części
dóbr, które przeszły w zakres prywatnej troski poszczególnych obywateli. Tym samym
dochodzi do ograniczenia lub zmiany treści interesu publicznego.
Specyficzną grupę dóbr publicznych stanowią dobra globalne. Według Clausa Leggewie i Haralda Walzera globalnym dobrem publicznym jest na przykład stabilizowanie
klimatu. Idąc owym tropem, takim dobrem mogą także być: zachowanie pokoju (albo
unikanie globalnej wojny z wykorzystaniem broni masowego rażenia), dostęp do wiedzy i informacji, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, funkcjonowanie rynku opartym na niedyskryminacyjnych stosunkach wymiany itp. Korzyści z tych
dóbr nie są dla nikogo zarezerwowane i nie stanowią przedmiotu rywalizacji, pod warunkiem że są właściwie rozdzielanie i wszyscy korzystają z nich w jednakowym stopniu6. Aby osiągnąć stan idealny czy modelowy konieczna byłaby współpraca wszystkich
podmiotów — państw, organizacji społecznych, obywateli — odbywająca się w dobrej
wierze, przy wysokim stopniu empatii wykazywanym przez wszystkie strony. Wymagałyby to odstąpienia przez państwa od wszelkiego rodzaju partykularyzmów, ochrony interesów własnych obywateli, ale też współdziałania i samoograniczenia ze strony
międzynarodowego biznesu. Na razie wydaje się to niemożliwe. Najlepszy przykład to
właśnie współdziałanie, a raczej jego brak, na rzecz stabilizacji klimatu. Państwa niechętnie współdziałają, bo nie widzą w zmianach klimatu natychmiastowego zagrożenia
ich egzystencji. Charakterystyczny dla dóbr publicznych, także w wymiarze globalnym,
jest dylemat gapowicza. Te państwa, które ponoszą duże koszty, oraz te, które tych kosztów nie ponoszą, doświadczają w gruncie rzeczy tych samych efektów zewnętrznych.
Potęguje to natura środowiska przekraczającego granice państw. Część państw może
5

R. Herbut, Interes polityczny jako kategoria politologiczna, [w:] Studia z teorii polityki, t.1, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1996, s. 41.
6 C. Leggewie, H. Welzer, Koniec świata jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, przeł.
P. Buras, Warszawa 2012, s. 151.
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więc wyłamywać się z międzynarodowej współpracy, licząc na to, że pozytywne efekty ochrony środowiska będą mimo wszystko także ich udziałem. Według K. Mlickiego
„produkcja dóbr publicznych charakteryzuje się współzależnością działania wytwórczego i niezależnością konsumpcji. Dana grupa ludzi (w tym przypadku — państw) dąży do
osiągnięcia zbiorowego celu, dla którego osiągnięcia konieczna jest współpraca pewnej
liczby członków”7. Nazywa ich on operatywnymi. Po osiągnięciu celu powstaje dostępne
dla wszystkim członków grupy, i niezależnie od wkładu, dobro publiczne. Problemem
globalnej polityki dotyczącej dóbr publicznych jest to, że korzystanie z nich zależy od
stopnia rozwoju gospodarczego, zasobów, stanu świadomości społecznej czy też systemu
politycznego poszczególnych państw, czyli efekty zewnętrzne w pewnym stopniu dotyczą wszystkich, ale nie wszyscy potrafią je dostatecznie wykorzystać.
Problemem w przypadku ochrony środowiska jest to, że interesy, które się z tym
wiążą, są bardzo szerokie. Ochroną środowiska są zainteresowani wszyscy, ale każdy
wiąże ją ze specyficznym dla niego zestawem innych potrzeb i interesów. Trudno je zagregować i ustalić podmiotowość oraz, co za tym idzie, odpowiedzialność. Podmiotów
zaangażowanych jest zbyt dużo i każdy działa na własną rękę. System międzynarodowy
powołany do rozwiązania problemów globalnych jest sfragmentaryzowany i nie daje
możliwości szerszego oglądu oraz kompleksowej oceny globalnej sytuacji8. Trudno także ustalić wspólne miejsce ochrony środowiska w hierarchii innych interesów, przez co
często przegrywają one w konkurencji z innymi interesami społecznymi, takimi jak praca czy bezpieczeństwo, które mają zdecydowanie mocniejszą podmiotowość. Konieczna
wydaje się współpraca, odbywająca się przy pomocy instytucji i organizacji międzynarodowych z udziałem państw i, coraz częściej, organizacji społecznych. Sieć powiązań
obejmuje także globalne korporacje oraz zmediatyzowaną globalną opinię publiczną.
W opisywanej tematyce można więc mówić o istnieniu global governance.
Jednymi z pierwszych, którzy podjęli trud zdefiniowania governance, byli J. Rosenau
i E. Czempiel w pracy Governance without government... z 1992 roku. Autorzy ci wyszli z założenia, że globalne struktury mają dynamiczny charakter i stanowią sieć ciągle
zmieniających się relacji między różnymi aktorami publicznymi i niepublicznymi. Zachodzi ciągły proces sterowania tymi relacjami z wykorzystaniem różnorodnych form
— od nieformalnych umów po formalne instytucje wyposażone w instrumenty siłowej
realizacji swoich decyzji9. Zjawisko global governance należy więc interpretować jako
złożony proces zarządzania społeczeństwem z udziałem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, tworzących sieć, w której centralne miejsce wcale nie musi należeć do
organu administracji publicznej. Trzeba także pamiętać, że opisywana kategoria funkcjonuje obok innej, aczkolwiek nieodłącznej — public governance, która jest traktowana
jako system demokracji uczestniczącej umożliwiający obywatelom udział w procesie decyzyjnym i prowadzący do deregulacji procesów realizacji zadań publicznych. W przy7

K. Mlicki, Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992, s. 82.
J.W. Gołębiowski, Global governance. Koncepcja — doświadczenia — perspektywy, „Instytut Gospodarki Światowej” 2008, nr 291, s. 21.
9 Por. J.N. Rosenau, E.O. Czempiel, Governance without government: order and change in world politics,
Cambridge 1992.
8
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padku public governance czy global governance mówi się o zarządzaniu lub sterowaniu,
ale można to odnieść do określonych procesów i działań. Są to zjawiska charakteryzujące się wewnętrznym rozczłonkowaniem i wysokim stopniem skomplikowania struktur
i zależności między nimi. Gołębiowski podkreśla, że global governance dotyczy wielu
aktorów, takich jak: państwa organizacje międzynarodowe i regionalne, pozarządowe
korporacje transnarodowe i rynki finansowe, przedsiębiorstwa prywatne — jako podmiotów oddziałujących na światową gospodarkę, środowisko naturalne, na międzynarodowy system polityczny, globalne stosunki społeczne i kulturowe. Zarządzanie globalne
obejmuje struktury i procesy umożliwiające koordynowanie współzależnych potrzeb
i interesów uczestniczących podmiotów — wobec nieistnienia wspólnej dla nich władzy
politycznej10. Instytucjonalna architektura systemu global governance wyróżnia się wielowarstwowością, poliarchicznością lub pluralizmem, zróżnicowaną geometrią zależności i potencjału11.
Tymczasem public governance odbywa się w ramach państwa i to państwo ma za zadanie koordynowanie działań, stwarzanie ram prawnych i standardów dla zarządzania
poszczególnymi procesami czy dziedzinami. Państwo zachowuje przynajmniej minimum kontroli nad realizacją zadań powierzonych różnorodnym podmiotom w procesie
implementacji. Określa też ono dziedzinę swojego działania, zakres zadań, których się
podejmuje, decyduje, co i w jakim zakresie jest dobrem publicznym oraz jaka jest hierarchia potrzeb społecznych i, co za tym idzie, dóbr i usług publicznych. Znajduje to
odzwierciedlenie w systemie administracji publicznej i funkcjonującego prawa administracyjnego, określającego podmiotowo i przedmiotowo zakresy odpowiedzialności.
Herbut zauważa, „że władza podlega rozproszeniu, a efekty procesów umiędzynarodowienia przekonują, iż państwo rzeczywiście nie może rozstrzygać wielu palących kwestii problemowych w ramach swych suwerennych prerogatyw. W niektórych sektorach
problemowych pojawia się zjawisko instytucjonalnej próżni…”12.
W kwestiach ochrony środowiska, wydaje się, że nie ma próżni instytucjonalnej,
istnieje raczej niedopasowanie instytucji w zakresie ochrony środowiska i instytucji
określających pozycję wielkich korporacji. Państwo od lat 80. XX wieku ogranicza się
w zakresie bezpośredniego wykonywania i dostarczania usług publicznych na rzecz ułatwiania tego innym podmiotom, w tym podmiotom prywatnym. Ogranicza też, charakterystyczną dla siebie, wszechpotężną biurokrację na rzecz interwencyjnych regulacji —
określa zasady dostarczania dóbr i usług (przy zachowaniu rynkowych strategii) i tworzy
układy zachęt dla prywatnych podmiotów, by społecznie oczekiwane efekty zostały osiągnięte. Mówi się więc o koncepcji państwa regulacyjnego, ale trzeba pamiętać, że zasady
mające korygować działanie rynków istnieją obok innych regulacji mających za zadanie
chronić narodowych dostawców dóbr i usług oraz służby publiczne13.
10

J.W. Gołębiowski, op. cit., s. 15.
Ibidem, s. 38.
12 R. Herbut, Próba uporządkowania dyskusji wokół „nowego” kontekstu tworzenia polityki publicznej,
[w:] Dobre rządzenie w gminach małych, t. 1, red. K Kobielska, A. Lisowska, Bydgoszcz 2014, s. 31.
13 Ibidem, s. 31−32.
11
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Inaczej rzecz się ma w przypadku global governance, gdzie nie istnieje jeden podmiot
— na przykład rząd światowy, który koordynowałby działania i miał możliwość kontroli
rezultatów, a także implementacji zadań. Autonomia poszczególnych podmiotów, procesów i działań jest duża. Olbrzymia jest także niepewność co do rezultów wypracowanych
w różnych gremiach decyzji, jak zachowają się nawet te podmioty, które współuczestniczyły w podejmowaniu decyzji, jak odniosą się do decyzji podmioty tworzące wewnątrz poszczególnych państw sieć public governance, a więc podmioty w dużej mierze
autonomiczne, jak w końcu zachowa się opinia publiczna, najbardziej nieprzewidywalny
uczestnik światowej sieci. W global governance dochodzi do uzgodnień na bardzo różnych szczeblach odpowiedzialności i między podmiotami o zróżnicowanym charakterze. Są więc instytucje i organizacje skupiające wyłącznie przedstawicieli rządów państw
narodowych, są też instytucje i organizacje zrzeszające podmioty publiczne i prywatne
(w tym organizacje społeczne) lub tylko prywatne. Wszystkie podejmują decyzje regulacyjne w ważnych dla nich kwestiach, określają swoją hierarchię interesów i potrzeb
oraz swój zhierarchizowany katalog globalnych dóbr publicznych. Realizując przyjęte
decyzje, podmioty, które są sygnatariuszami tych przeróżnych porozumień i umów, muszą się liczyć z tym, że napotkają w poszczególnych państwach regulacje odmienne od
treści sygnowanych umów. Prowadzi to do deficytu odpowiedzialności w wykonywaniu
kompetencji regulacyjnych na poziomie transnarodowym. Wyraźnie widać to zwłaszcza w przypadku ochrony środowiska, gdyż wykonywana jest ona głównie za pomocą
narzędzi państwowych i tylko państwo ma możliwości podejmowania działań w zakresie internalizacji negatywnych efektów zewnętrznych. Ten problem może być częściowo
rozwiązany poprzez wypracowywanie podstawowych standardów i zasad obowiązujących dla różnego rodzaju umów i porozumień transnarodowych i dla regulacji krajowego prawa administracyjnego. Robią to organizacje skupiające państwa, organizacje
skupiające państwa i podmioty prywatne lub organizacje grupujące podmioty wyłącznie
prywatne. Trzeba też pamiętać, że część umów ma charakter stricte wykonawczy i nie
musi angażować do procesu realizacji ustawodawcy krajowego.
Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat funkcjonowania globalnego prawa administracyjnego jako nieodzownego instrumentu global governance — B. Kingsbury,
N. Krisch, R. Stewart definiują globalne prawo administracyjne jako „zawierające w sobie mechanizmy, zasady, praktykę działania oraz dodatkowe porozumienia społeczne,
które promują lub w inny sposób wpływają na odpowiedzialność globalnych organów
administrujących. Jest ono realizowane poprzez zapewnienie stosownych standardów
przejrzystości, partycypacji, racjonalnego podejmowania decyzji oraz legalności i efektywności procedury przeglądu stanowionego przez nie prawa oraz podejmowanych
działań”14. Organami administrującymi są międzyrządowe, oficjalne organy regulacyjne, nieformalne międzyrządowe sieci regulacyjne oraz porozumienia o koordynacji działań, krajowe organy regulacyjne o mieszanym publiczno-prywatnym składzie,
a także niektóre prywatne organy regulacyjne wykonujące funkcje zarządzające na po14 B. Kingsbury, N. Krisch, R. Stewart, Emergence of global administrative law, „Law and Contemporacy
Problems” 68, 2005, s. 17.
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ziomie transnarodowym, ale mające znaczenie na poziomie lokalnym15. Pojawienie się
globalnego prawa administracyjnego nie oznacza więc, że powstaje uniwersalny organ
stanowiący takie prawo. Jest to raczej zjawisko odpowiadające na pojawienie się globalnych dóbr publicznych, stanowiące pewnego rodzaju odpowiedź na niesprawność rynku i państwa. Podmioty mające znaczenie globalne wydają programy regulacyjne, które
przenikają do ich odpowiedników na szczeblu krajowym, czy to jako wyraz zgody i dobrej woli czy też poprzez pewne formy nacisku. Oznacza to, że decyzje administracyjne
podejmowane wewnątrz państw są w coraz większym stopniu wymuszane przez normy
materialne i proceduralne ukształtowane i przyjęte na poziomie globalnym. Tworzy się
więc globalna przestrzeń administracyjna, posługująca się podobnymi procedurami,
przepisami i o podobnym rozumieniu kształtu i użyteczności dóbr publicznych16. Powstaje zatem skomplikowany zbiór reguł, które się przenikają. Zacierają się także różnice między obszarami odpowiedzialności poszczególnych instytucji. Większego wysiłku
wymaga przeniesienie tej złożoności na strukturę instytucjonalną. Prowadzi to zwiększenia politycznej przewagi osób (podmiotów) posiadających zasoby ekonomiczne i/
lub intelektualne17, czyli w przypadku globalnej przestrzeni — korporacji i globalnej
finansjery oraz mediów i związanych z nimi grup eksperckich.

Dobra publiczne w ponowoczesności
Państwo, by sprostać mikroekonomicznym interesom globalnego rynku, ogranicza realizację swoich żywotnych interesów makroekonomicznych, w tym także w zakresie
ochrony środowiska. Aby przyciągnąć globalny kapitał, wiele państw rezygnuje z regulacji środowiskowych lub je ogranicza. Państwa odstępują także od części podatków, gdyż
takie warunki stawiają inwestorzy. Mając mniej pieniędzy, państwa nie mogą w pełni
zadbać o internalizację negatywnych efektów zewnętrznych (głównie środowiskowych)
i nie mają dość środków, by samodzielnie rozwijać na przykład nowoczesne technologie
lub efektywnie zabezpieczać dobra publiczne w długiej perspektywie czasu. Poddane
presji mikroekonomicznych interesów korporacji państwo staje się ich zakładnikiem.
W takiej sytuacji troska o konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw czy rynek pracy przeważa nad troską o środowisko18. Także inne dobra publiczne i związane z nimi
usługi publiczne poddaje się coraz mniejszym regulacjom, są komercjalizowane lub prywatyzowane i mogą wytwarzać więcej efektów zewnętrznych, których państwo nie jest
w stanie kontrolować. W efekcie tworzy się „wolna od polityki”, globalna „przestrzeń
przepływów”, gdzie kapitał przemieszcza się bez ograniczeń, a „brudne” inwestycje trafiają najchętniej do krajów o najniższej stopie życiowej (dziewicze lądy), gdzie nie ma lub
jest bardzo mało instytucji państwowej kurateli19. Kapitał ucieka z miejsc, które do tej
15
16
17
18
19

Ibidem.
Ibidem, s. 26.
J.G. March, J. Olsen, Instytucje — organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Sielski, Warszawa 2005, s. 39.
J.W. Pietrewicz, Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji, Warszawa 2001, s. 46.
Z. Baumann, Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Kraków 2012, s. 60.
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pory eksploatował, i następuje proces równania w dół, jeśli chodzi o przychody państw.
Korporacje szukają miejsc, w których ich działalność będzie jak najmniej obciążona
regulacjami i, co za tym idzie, podatkami i opłatami. W konsekwencji globalna pula
pieniędzy na dobra i usługi publiczne, będąca w dyspozycji państw, nie rośnie wystarczająco szybko, by sprostać potrzebom społecznym i realizacji zadań publicznych, w tym
ochronie środowiska. Kraje, które uwolniły swój kapitał, powierzając go „przestrzeni
przepływów”, same stają się obiektami niepewności wytwarzanej przez globalne finanse
i ich zdolność działania pada ofiarą nowego „deficytu mocy”20. Według Z. Baumana
państwo do tej pory skupiające w jednym ręku politykę i władzę, czyli moc, obecnie,
pod wpływem presji ze strony międzynarodowego kapitału oddało część tej władzy globalnym korporacjom. W tej sytuacji to one odpowiadają, przynajmniej w części, za ilość
i jakość dóbr publicznych w poszczególnych krajach oraz publicznych dóbr globalnych.
Ta odpowiedzialność jest jednak „dobrowolna” i wynika z wewnętrznych ustaleń korporacyjnych21. Korporacje mają więc władzę, ale odpowiedzialności tylko tyle, ile wynika
z marketingowych i finansowych kalkulacji.
O innym paradoksie pisze U. Beck — chodzi o władzę i legitymizację. Koncerny
i wielkie organizacje gospodarcze dysponują wielką władzą i słabą legitymizacją, tym
mniejszą, im bardziej rozległa jest sieć ich powiązań w ramach gospodarki światowej.
Czyni to rynki światowe bardzo chwiejnymi. Inaczej rzecz się ma z ruchami społecznymi. Nie posiadają władzy, ale ich legitymizacja rośnie, choć same jej sobie udzielają,
występując przeciwko „egoizmom” państw i gospodarki światowej. Ich legitymizacją jest
celebrowana w mediach obrona cywilizacji przed zagrożeniami, które ona sama produkuje. Mandatu udziela im angażowanie w kluczowe problemy ludzkości: degradacja
środowiska, niebezpieczeństwa niesione przez gospodarkę światową, naruszanie praw
człowieka i obywatela, globalna nędza, naruszanie niepisanych norm „globalnej sprawiedliwości”22, czyli innymi słowy w kwestie jakości i dostępności globalnych dóbr publicznych.
W wyniku „zmniejszania” państwa, deregulacji, polityki subsydiarności, która zrzuca na barki pojedynczych obywateli dbałość o swoje interesy, nawet jeżeli zależą one
od kondycji całego układu społeczno-politycznego, nastąpiło zmniejszenie zaufania do
państwa i podkopanie wiarygodności legitymizacyjnej do jego władz. Każda władza
jest ufundowana na ludzkiej niepewności i bezbronności. To przed nimi oraz strachem
i niepokojem ma chronić obywateli nowoczesne państwo. Czyni to za pomocą regulacji prawnych i zapewniania odpowiedniej ilości i jakości dóbr publicznych. Na tym
polega społeczna użyteczność dóbr publicznych. Ta jest jednak we współczesnym państwie ograniczana. Państwo, szukając możliwości zapewnienia dostatecznej ilości dóbr
publicznych, przeprowadziło daleko idącą prywatyzację w zakresie dóbr i usług publicznych, a także ich komercjalizację, oraz przerzuciło na odbiorcę koszty korzystania z nich
i wydało wiele nakazów i zakazów obwarowanych sankcjami. Taka sama „transakcja”
Ibidem.
Ibidem, s. 61−62.
U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2005, s. 116−117.
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dokonuje się na płaszczyźnie ochrony środowiska — państwo uznało środowisko za dobro publiczne i przerzuciło na obywateli wiele obowiązków dotyczących dbałości o nie.
Można przyjąć, że rola państwa w zakresie dóbr i usług publicznych polega właśnie na
kontrolowaniu zakresu konsekwencji działań, czyli efektów zewnętrznych23 czy to przez
hamowanie, czy promocję — jeśli jednak koszty zaczynają obciążać wyłącznie odbiorców tych dóbr w sposób zindywidualizowany, to czy nie zostaje przekroczona granica
między tym co publiczne a tym co prywatne?
Beck mówi o społeczeństwie ryzyka, powstałym na skutek zmian cywilizacyjnych,
nowych sposobów gospodarowania, zmian pozycji wiedzy, nauki i świadomości społecznej. Według niego największymi czynnikami ryzyka są globalne finanse, globalny terroryzm i degradacja środowiska. Dla Z. Baumana wyznaczniki ryzyka to nowe czynniki
legitymizujące władzę i państwo narodowe. Skoro nie można zapewnić bezpieczeństwa
socjalnego i odpowiednich dóbr i usług publicznych, można się odwołać do potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Problemy, takie jak pandemie, niezdrowe odżywianie, nieodpowiedni styl życia, działalność przestępcza, terroryzm, zagrażają przecież
osobistemu bezpieczeństwu. Państwo może tu niewiele zrobić, ale sama walka z tymi
zagrożeniami jest spektakularna i wysoce medialna, za to niezbyt droga. Nieco inaczej
sprawa wygląda z problemami środowiskowymi. One nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, ale gwałtowne zjawiska atmosferyczne już tak. Jeśli ich występowanie zostanie
uzasadnione zmianami klimatycznymi wywołanymi przez człowieka, można uruchomić machinę politycznych rozgrywek i zabiegów włączających sprawy środowiskowe
do kategorii zagrożeń i ryzyka osobistego. Tym samym państwo, konstruując systemy
zarządzania kryzysowego, ma możliwość legitymizowania swego istnienia. Kwestie środowiskowe nadają się też świetnie dla wypełnienia przekazu płynącego ze „zrefeudalizowanej” sfery publicznej, gdzie politycy, administracja publiczna, partie polityczne mogą
zakomunikować społeczeństwu, co i dlaczego jest dla nich ważne24, kierując uwagę mediów i społeczeństwa na sprawy istotne, ale z punktu widzenia władzy „wygodniejsze”
niż od lat demontowany system państwa socjalnego czy też opiekuńczego, z charakterystycznymi dla niego instytucjami i hierarchią dóbr i usług publicznych. Dzieje się tak
być może dlatego, że cywilizacja wkracza w okres opisywany mianem „konfliktu o niskiej intensywności”25, którego przejawami są właśnie przestępczość zorganizowana,
wojny partyzanckie, terroryzm, starcia o wodę czy szlaki komunikacyjne — wszystkie
ograniczone do niewielkiej przestrzeni lub ściśle określonych grup społecznych, ale też
mobilne i niestroniące od wykorzystywania przypadkowych ofiar, przez co wywołujące
poczucie niepewności. Zjawiska te dość gorzko konstatuje Bauman: „w przeciwieństwie
do wywołanych przez rynek niebezpieczeństw grożących źródłom utrzymania i dobrobytowi, rangę i skalę zagrożeń bezpieczeństwa osobistego należy przedstawiać w najczarniejszych barwach, tak aby niespełnienie się głoszonych wszem i wobec zagrożeń
23 V. Ostrom, Federalizm amerykański, przeł. J. Kubicka-Daab, M. Korzycka-Iwanow, Warszawa−Olsztyn
1994, s. 139.
24 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa
2007, s. 363.
25 J.W. Pietrewicz, op. cit., s. 65.
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oraz przepowiadanych przeciwieństw losu i cierpień (a właściwie katastrof) można było
fetować jako wielki zwycięstwo państwowego rozumu nad wrażym losem: jako rezultat
chwalebnej czujności, troski i dobrej woli organów państwa”26.
Istnieje niedobór globalnych dóbr publicznych — od pokoju, przez zdrowie, środowisko, po wiedzę. Jedną z przyczyn może być brak odpowiednich środków. Według Stiglitza
dostarczanie globalnych dóbr wymaga określonego systemu finansowania, a więc reformy systemu rezerw i na przykład systemu przychodów z ich użytkowania — prawa do
połowów, wydobycia surowców czy emisji gazów etc. czy też opodatkowania sprzedaży
broni, zanieczyszczenia wody27. Aby zatroszczyć się o odpowiednie środki na finansowanie dóbr publicznych, należy zadbać o demokratyzację ogólnego systemu zarządzania.
Powszechny niedobór demokracji w przestrzeni globalnej dotyczy obecnie funkcjonujących instytucji i organizacji i tych podmiotów, których jeszcze nie ma, a być może trzeba
i należy je powołać. Występuje wyraźna asymetria w układzie sił — silni mają władzę
stanowienia reguł oraz możliwości ich wdrażania, słabi nie mają nic. Dla różnych sfer
stosowane są różne uregulowania, istnieje na przykład swobodny przepływ kapitału, ale
brakuje swobody w przepływie siły roboczej. Zasady narzucane jednym, nie obowiązują
innych, co jest widoczne w działaniach między innymi Banku Światowego lub Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Można także mówić o stronniczości w ustalaniu
hierarchii celów funkcjonujących instytucji28. Stiglitz także zwraca uwagę na asymetrię
systemu globalnego, wyrażającą się w dominacji państw bogatych w tym głównie USA,
mających zdecydowaną przewagę w głównych instytucjach odpowiadających za przepływy globalnego kapitału oraz w globalnych korporacjach. Państwa bogate nauczyły się, do
pewnego stopnia, reagować na „ekscesy”, jak nazywa to Stiglitz, kapitalizmu i ujmować
w odpowiednie kanały potęgę rynku. W rzeczywistości, z powodu deficytów demokracji
w sposobie kierowania globalizacją, jej ekscesy nie są temperowane i w wielu państwach
narodowych została ograniczona zdolność demokracji do kontrolowania gospodarki
rynkowej29. Negocjacje międzynarodowe są zawsze prowadzone w interesie państwa,
korporacji etc. Nikt nie bierze pod uwagę interesów globalnych — polepszenia jakości
życia ludzi, czyli pewnego rodzaju sprawiedliwości społecznej, niezależnie od tego, gdzie
oni mieszkają, czyli, innymi słowy, większej ilości dóbr publicznych w lepszej ich jakości,
w tym także lepszego stanu środowiska czy zahamowania zmian klimatycznych.
Na deficyt demokracji w przestrzeni globalnej ma też wpływ powierzanie decyzji
technokratom. To odpolitycznienie procesu decyzyjnego prowadzi do podejmowania
decyzji bez uwzględniania interesów społecznych, co widać nawet w Eurolandzie —
Centralny Bank Europejski przez lata utrzymywał niską inflację i wysokie ceny obligacji,
skutecznie hamując wzrost i zatrudnienie w Europie30. Problemem jest więc kwestia legitymizacji polityki globalnej. Beck zaproponował katalog różnic w sposobach legitymizacji między pierwszą i drugą nowoczesnością (tab. 1).
Z. Bauman, Straty uboczne…., s. 65.
J. Stiglitz, Wizje sprawiedliwej globalizacji…, s. 291.
J.W. Gołębiowski, op. cit., s. 8.
J. Stiglitz, Wizje sprawiedliwej globalizacji…, s. 287−288.
Ibidem, s. 290.
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Tabela 1. Przemiany w legitymizacji polityki światowej
Pespektywa
Cecha
Punkt odniesienia

Pierwsza nowoczesność

Druga nowoczesność

Narodowy–międzynarodowy

Transnarodowy–kosmopolityczny

Poziom/zasięg

Międzynarodowa społeczność państw
narodowych

Aktorzy transnarodowi; rządzenie bez
rządów, ponadnarodowe organizacje
finansowe, organizacje pozarządowe,
koncerny transnarodowe

Podmiot

Państwo narodowe, prawo międzynarodowe

Jednostki, państwa, prawa człowieka

Źródła legitymizacji

Głosowanie, demokracja

Sposób ufundowania

Indukcyjność teorii umowy społecznej
od dołu

Przyzwolenie, samolegitymizacja, zagrożenie ludzkości
Prawa człowieka i panowanie dedukcyjne, od góry

Źródło: U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 368.

Współcześnie pewne sprawy legitymizują się niejako same. Tak dzieje się z prawami
człowieka, które od przyjęcia w 1948 roku powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, stały
się ideą, która niezależnie od woli wielu państw i ich rządów determinowała funkcjonowanie nowoczesnych ruchów społecznych, czy też dawała impuls do działania ruchom
opozycyjnym byłego bloku wschodniego31. Czy jednak państwo lub organizacja mają
prawo narzucać innemu państwu stosowanie u siebie określonych standardów praw
człowieka lub ochrony środowiska? Czy państwa bogate mają prawo narzucić państwom
biednym, w imię ochrony światowego środowiska, sposoby korzystania z ich zasobów
środowiska, choć same wcześniej korzystały z niego bez ograniczeń? Zagrożenie ludzkości wywołane kryzysem ekologicznym powoduje, że część podmiotów — jednostki,
państwa, organizacje czy globalne korporacje — godzą się na pewne ograniczenia i podejmują działania na rzecz ochrony środowiska. Trudno jednak nazwać takie działania
funkcjonującą demokracją w tradycyjnym rozumieniu.
Bauman pisze, że demokracja jest formą życia agory, owej przestrzeni pośredniej,
która łączy/rozdziela dwie inne sfery polis — eklezję i oikos32. „Celem agory […] było
i pozostaje bezustanne uzgadnianie interesów »prywatnych« (opartych na oikos) i »publicznych« (obsługiwanych przez eklezję). Z kolei funkcją agory było i wciąż jest zapewnienie koniecznej i nieodzownej przesłanki owego uzgadniania, mianowicie dokonywania »przekładu w obie strony między językiem interesu indywidualnego/rodzinnego
a językiem interesu publicznego«”33. Tak więc istotą demokracji jest owo uzgadnianie,
czy inaczej artykulacja interesów. Nadal jest to domena państwa, które jako jedyne posiada nie tylko formalne instytucje, ale też wykształcone przez dziesiątki czy nawet setki
lat zwyczaje i sposoby na dokonywanie takich uzgodnień. Nie służy im natomiast przestrzeń globalna, będąca swego rodzaju niestabilną siecią nękaną kryzysami i nierówno31
32
33

U. Beck, Władza i przeciwwładza…, s. 367−368.
Z. Bauman, Straty uboczne…, s. 17.
Ibidem, s. 18.
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Podsumowanie
Dylematy polityki związane ze środowiskiem jako dobrem publicznym, szczególnie
globalnym, mają wiele wymiarów. Łączy się to z nową rolą i pozycją państwa narodowego na współczesnej światowej scenie politycznej. To państwa nadal określają, co
jest dobrem publicznym, jaka ma być jego jakość, ilość i dostępność. Dysponują w tym
celu, jako jedyne podmioty, środkami do urzeczywistniania przymusu. Państwa muszą
jednak konfrontować swoje rozumienie dóbr publicznych i swoje cele w tym zakresie
z celami i interesami innych podmiotów funkcjonujących w przestrzeni globalnej. Do
szczególnej konfrontacji dochodzi na linii państwo–globalne korporacje, które wytworzyły pozapolityczną strefę wolnych przepływów. Przy państwie pozostały więc obowiązki i odpowiedzialność, ale zaczyna brakować środków i możliwości działania. Wciąż
rozwijająca się pozapolityczna przestrzeń wolnych przepływów kapitału znajduje się de
facto poza jurysdykcją państw, rządzi się ona własnymi prawami wynikającymi głównie
z umów handlowych. Środowisko w tej przestrzeni ma jedynie wartość handlową. Jego
ochrona bywa raczej obciążeniem zmniejszającym zyski, chyba że może się przysłużyć
celom marketingowym, lub jest pretekstem dla rozpoczynania i prowadzenia nowych
przedsięwzięć gospodarczych, czyli tak zwanej „zielonej gospodarki” (np. energetyka ze
źródeł odnawialnych, technologie zmniejszające presję na środowisko itp.). Państwom
pozostaje zająć się internalizacją efektów zewnętrznych, na których powstanie często
mają nikły wpływ.
Globalne dobra publiczne, w tym środowisko, są dostarczane i finansowane głównie
przez sektor publiczny. Potrzeba na to coraz więcej środków i być może więcej decyzji
polegających na zaniechaniu lub rezygnacji z działań gospodarczych. Nie ma na to zgody ze strony wielu podmiotów — państw, organizacji międzynarodowych, korporacji
i innych.
Globalne dobra publiczne wymagają politycznego współdziałania. Rozproszona globalna scena polityczna jest coraz mniej zdolna do skutecznego współdziałania. Instrumenty wypracowane w poprzednim okresie nadal funkcjonują, ale nie obejmują całości
problemów związanych z dobrami publicznymi. Są zastępowane przez sieć global governance — zbyt nieprzewidywalną i poddaną wpływom partykularnych interesów biznesowych, związkowych, grupowych. Zacierają się bariery między obszarami obowiązków
i odpowiedzialności. J.G. March i J.P. Olsen piszą wprawdzie o wewnętrznej scenie politycznej, że im bardziej jest złożony i warunkowy zbiór reguł, im mniej wyraźne są różnice między obszarami odpowiedzialności agencji oraz im większego wysiłku wymaga
przełożenie złożoności świata na strukturę instytucjonalną, tym większa jest przewaga
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wagą sił, w której trudno o ustalenie wspólnego planu, a nawet pomysłu. W globalnym
systemie współwystępują różnorodne logiki postępowania, czyli można mówić o wieloracjonalności, zmuszającej podmioty do wypracowywania różniących się zestawów
narzędzi w zależności od tego, z jakimi innymi podmiotami wchodzą w interakcje.
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podmiotów posiadających zasoby ekonomiczne lub intelektualne34. Można to odnieść
także do przestrzeni globalnej i wskazać na aktorów zyskujących przewagę.
W instytucjach globalnych brakuje demokracji. Funkcjonują za to skomplikowane
zasady i reguły czyniące instytucje i organizacje międzynarodowe mało przejrzystymi,
niezrozumiałymi dla większości opinii publicznej. Współczesne przemiany skomplikowanych reguł instytucjonalnych obwarowanych wieloma zastrzeżeniami (niezależnie od
systemu) kwestionują istotne zasady demokracji35. Z punktu widzenia polityki ochrony
środowiska, ze swej istoty opartej na współpracy wielu podmiotów, deficyt demokracji
może być czynnikiem ograniczającym wypracowywanie porozumień, ustalanie celów
i podejmowanie wspólnych działań.
W przestrzeni globalnej pojawia się też nowe zjawisko, które Beck określił mianem
quasi-suwerenności. Beck pisze, że „jeśli za J. Bodinem »suwerenność« określimy jako
ugruntowane samo w sobie upoważnienie do podejmowania ważnych decyzji, a zwłaszcza
norm prawnych, wtedy trzeba powiedzieć, że aktorzy i organizacje gospodarki światowej
dążą do tego, aby transnarodowej globalnej przestrzeni działań gospodarczych przysługiwała niepaństwowa, ponadpaństwowa ekonomicznie określona quasi-suwerenność, co
jest efektem rozgrywania się globalnych działań w próżni prawnej, próżnia ta zaś wynika,
po pierwsze, z nieistnienia państwa światowego, po drugie, z faktu, że państwowa suwerenność prawodawstwa jest ograniczona narodowo”36. Problemem jest to, że nawet jeśli
instytucje gospodarki światowej uzyskają ową quasi-suwerenność, to weryfikacja ich kompetencji następuje na poziomie narodowym. Nie zmienia to jednak faktu, że współcześnie
państwo narodowe utraciło dużą część swoich możliwości w zakresie prowadzenia polityki
środowiskowej, a jego funkcje regulacyjne zastępowane są przez funkcje mediacyjne. Państwo coraz częściej może jedynie reagować na pojawiające się zagrożenia.
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Dilemmas of postmodern reality as exemplified by the environment
as a public good
Keywords: public goods, the environment, public governance, global governance, environmental policy
dilemmas
Summary
The changing role and capacities of the country in an increasingly globalized reality include the current
relations between countries and supranational corporations, between the interests defined in political and
economic categories, and between global governance and public governance. In this context, there is a problem of the environment as a public good as well as of the related externalities including the ones stemming
from the declining capacities of the country with respect to their reduction and the increasing role of multinational corporations in their production. Currently, the countries need to combine domestic interests of
environmental protection with other internal social interests as well as various external interests entangled
in a global network of connections.
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