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 ROLA INGERENCJI PAŃSTWA W GOSPODARKĘ. 
 

 

Rola państwa w gospodarce budzi od dawien dawna kontrowersje. 

Oczywiście jak w polityce: na kontrowersyjne sprawy poglądy są 

skrajne – od totalnej ingerencji państwa – komunizm – do totalnego 

liberalizmu – chaos. 

Gdzie więc leŜy prawda? Oczywiście jak zwykle pośrodku. Gospodarka 

tak naprawdę to jedna z waŜniejszych dziedzin aktywności człowieka 

więc od samego początku musiała rządzić się pewnymi regułami. Celowo 

piszę regułami a nie prawami bo wydaje mi się celniejsze operowanie 

tym pojęciem. Potrzebny wiec jest w kaŜdym czasie zbiór reguł 

postępowania, który moŜemy nazwać dobrymi praktykami. Kto ma tworzyć 

te reguły ? 

Tak naprawdę te reguły są regułami naturalnymi więc prawo stanowione 

powinno zbliŜać się do prawa naturalnego. Oczywiście reguły te, 

jednakowe dla wszystkich powinno tworzyć w duŜym uogólnieniu państwo 

z pewnymi wariacjami regionalnymi a nawet miejskimi czy branŜowymi. 

WaŜne by te reguły były tak ustanowione by były zgodne z prawem 

naturalnym i konstytucją oraz by sprzyjały rozwojowi. Reguły mogą 

bowiem niszczyć lub rozwijać. Podatki ponad miarę zniszczą 

przedsiębiorczość, nierówne – są niezgodne z konstytucją itp.  

WaŜne by reguły były podobne w ramach kraju, krajów, świata. Czy są 

równe ? Nie. Czy będą równe ? Nie. Tak waŜne dla abstrakcyjnego 

pojęcia uczciwej konkurencji są więc reguły w ramach danego kraju 

dającego impuls rozwojowy. To zapewnia konkurencyjność gospodarki 

krajowej wobec innych gospodarek. Myślę tu o konkurencji podatkowej, 

socjalnej itd. 

WaŜnym czynnikiem jest teŜ sama demokracja w danym kraju czyli 

wolność obywatela. Synchronizacja wolności obywatelskiej z 
regulowaną w sposób zdroworozsądkowy i prorozwojowy gospodarką to 
klucz do sukcesu gospodarczego danego kraju. 
 

JAK REGULOWAĆ ? 
 

Jak wspomniałem wyŜej naleŜy regulować gospodarkę spełniając kaŜdą 

regulacją następujące zasady dobrych praktyk: 

� logiki; 

� zdrowego rozsądku; 

� zgodności z prawem naturalnym; 

� zgodności z konstytucją; 

� swobody działalności gospodarczej; 

� prostoty i maksymalnych uogólnień; 

� równej konkurencji; 

� równych szans; 

� wsparcia początkującym podmiotom; 

� prorozwojowości. 

 

Nie jest to dekalog gospodarczy ale wytyczne czy metodyka tworzenia 

reguł. 
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CZY PAŃSTWO MUSI REGULOWAĆ GOSPODARKĘ ? 
 

Jeśli nie chce chaosu gospodarczego i wolnej amerykanki to tak. Czy 

moŜemy sobie wyobrazić dowolną dyscyplinę sportową bez reguł? Tak 

samo jest w gospodarce. 

 

CZY SĄ PRIORYTETY SFER DO UREGULOWANIA ? 
 

Tak jak w sporcie są zasady główne o których wszyscy wiedzą i 

bardziej szczegółowe dla poszczególnych sektorów, branŜ, zawodów 

itp., które dotyczą zainteresowanych. 

Do tych głównych regulacji naleŜy: 

� forma działalności; 

� system podatkowy; 

� system ubezpieczeniowy; 

� ochrona wolnej konkurencji i a contrario zwalczanie konkurencji 

nieuczciwej; 

� zwalczanie monopolizacji rynku; 

� ochrona „zdrowia” podmiotów; 

� wspieranie nowych podmiotów; 

� system zamykania działalności gospodarczej (upadłość, 

likwidacja, lockout itp.); 

� system dystrybucji czyli organizacja rynku; 

 

SYTUACJA OBECNA 
 

Z mniej lub większym sukcesem państwo nasze reguluje juŜ wiele ze 

sfer wyŜej wymienionych. 

Co jest słabością naszych regulacji: 

� brak wspierania nowych podmiotów; 

� brak systemu „ochrony zdrowia” podmiotów; 

� brak systemu dystrybucji czyli organizacji rynku. 

 

SYSTEM DYSTRYBUCJI I ORGANIZACJI RYNKU CZYLI RÓBTA CO CHCETA. 
 

Tym problemem nie wiadomo dlaczego do dzisiaj państwo się nie 

interesuje. Konkretnie nie interesuje się problematyką podziału 

rynku dystrybucji na hurt i detal. Niby to takie oczywiste ale w 

Polsce nie ma Ŝadnych reguł w tym zakresie. Producent moŜe 

sprzedawać swoje wyroby czyli być detalistą. Hurtownik moŜe być 

detalistą. Detalista moŜe być hurtownikiem. Detalista moŜe stać się 

producentem itd. 

 

Czy dla gospodarki to dobrze i czy tę sferę naleŜy  

uregulować ?. Na pewno tak bowiem obecna sytuacja prowadzi do 

chaosu, marnotrawstwa sił i energii, stagnacji. 

 

CO NALEśY UREGULOWAĆ ? 
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Podmiot sprzedający swoje usługi czy produkty musi określić swój 

status przy określonych obrotach ? Producent nie moŜe samodzielnie 

sprzedawać, hurtownik nie moŜe produkować ani sprzedawać 

detalicznie. Detalista nie moŜe produkować ani sprzedawać hurtowo. 

Taki system gwarantuje spełnienie wyŜej wymienionych zasad. 

Oczywiście podałem go w duŜym uproszczeniu ale wiadomo o co chodzi. 

 

Gdy to uczynimy nasza gospodarka pójdzie o jeden szczebel 

organizacyjny wyŜej. Niech kaŜdy robi to na czym zna się najlepiej. 

 
Wojciech Leszczyński 

 
Szczecin, maj 2007 

 

©  Fundacja „QUOMODO”  Wszelkie prawa zastrzeŜone.  
   

Przedruk, kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone z powołaniem się na źródło. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  


