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Istota protekcjonizmu w dziewiĊtnastym wieku
oraz wspóáczeĞnie2
The Essence of Protectionism in the Nineteenth Century
and Nowadays
Synopsis. Pomimo dziaáalnoĞci WTO idea protekcjonizmu jest wciąĪ aktualna. WiĊkszoĞü paĔstw
oficjalnie opowiada siĊ za liberalizmem, a przy tym ogranicza wymianĊ handlową. DziaáalnoĞü ta
ulega nasileniu w okresach stagnacji gospodarczej oraz w związku z róĪnicami rozwojowymi miĊdzy
uczestnikami rynku Ğwiatowego. To wáaĞnie zacofanie gospodarcze XIX-wiecznych Niemiec
wpáynĊáo na stworzenie wielu oryginalnych myĞli, a wĞród nich tych, które odnosiáy siĊ do sposobu
prowadzenia handlu zagranicznego. Warto zatem zbadaü i porównaü neoprotekcjonizm z
protekcjonizmem prezentowanym przez XIX-wiecznych ekonomistów. Analiza wspóáczesnego i
XIX-wiecznego protekcjonizmu wskazuje, Īe istota tych pojĊü nie róĪni siĊ bowiem
neoprotekcjonizm i jego XIX-wieczny odpowiednik realizują te same cele, aczkolwiek przy
wykorzystaniu innych Ğrodków.
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Abstract. Despite the buoyant activity of the WTO, the idea of protectionism is still valid. Most
countries officially support liberalism while limiting trade. This activity is intensified during periods
of economic stagnation and in relation to the developmental differences among the participants in the
world market. The economic backwardness of nineteenth-century Germany influenced the
development of many original ideas, including those related to foreign trade. Therefore, it is worth
examining and comparing neoprotectionism to the protectionism presented by nineteenth-century
economists. The analysis of contemporary and nineteenth century protectionism indicates that the
essence of these concepts does not differ, because neoprotectionism and its nineteenth-century
equivalent fulfill the same aims, but using different measures.
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Wprowadzenie
Wydawaü by siĊ mogáo, Īe wspóáczeĞnie, w Ğwiecie, w którym aktywnie dziaáa
ĝwiatowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization, WTO) idea protekcjonizmu
jest juĪ nieaktualna. Dziaáania podejmowane przez WTO mają na celu usuwanie wszelkich
przeszkód ograniczających handel miĊdzynarodowym, a takĪe tworzenie równych szans
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wymiany handlowej. WiĊkszoĞü krajów oficjalnie opowiada siĊ za liberalizmem handlu,
jednak naciski wewnĊtrzne, skáaniają rządy do stosowania protekcjonizmu. Szczególnie
uwidacznia siĊ to w okresach kryzysów gospodarczych. Najlepszym tego przykáadem jest
kryzys, który wybuchá w 2008 r. oraz ten, który miaá miejsce w latach 70. XX w.
XIX w. to okres w dziejach ludzkoĞci, który charakteryzowaá siĊ szerokim i rozáoĪony
w czasie spektrum zmian. W tym okresie w wielu krajach europejskich miaáa miejsce
rewolucja przemysáowa. Przejawem rozwijającego siĊ kapitalizmu byáo powstawanie coraz
wiĊkszej róĪnicy miĊdzy biednymi a bogatymi. W okresie wielkich przemian, w pierwszej
poáowie XIX w., niemieccy ekonomiĞci generowali wiele oryginalnych idei, a wĞród nich
te odnoszące siĊ do sposobu prowadzenia handlu zagranicznego.
Warto zatem zastanowiü siĊ co áączy a co róĪni wspóáczesny protekcjonizm
(neoprotekcjonizm) od protekcjonizmu przedstawianego przez XIX-wiecznych
ekonomistów. ZaáoĪony powyĪej cel badawczy, a takĪe analiza dostĊpnej literatury
pozwoliáy postawiü nastĊpującą hipotezĊ: wspóáczesny i XIX-wieczny protekcjonizm
realizują te same cele, aczkolwiek za pomocą innych Ğrodków.
Badania byáy prowadzone zgodnie z metodologią odpowiednią dla historii myĞli
ekonomicznej. Problem protekcjonizmu zostaá osadzony w XIX-wiecznych realiach
spoáeczno-gospodarczych, co wymusiáo zastosowanie metody badawczej polegającej na
tworzeniu rekonstrukcji historycznych. JednoczeĞnie idee XIX-wiecznych ekonomistów
zostaáy skonfrontowane ze wspóáczesną wiedzą makroekonomiczną dotyczącą tego
problemu. Ten drugi sposób prowadzenia badaĔ opiera siĊ na metodzie tworzenia
rekonstrukcji racjonalnych. NastĊpnie XIX-wieczny protekcjonizm zostaá porównany
z neoprotekcjonizmem.

Polityka protekcjonizmu w dziewiĊtnastowiecznej myĞli ekonomicznej
W XIX w. rozgorzaáa dyskusja nad podstawami zaáoĪeniami i metodą ekonomii
klasycznej. RozwaĪania na ten temat podjĊli miĊdzy innymi niemieckojĊzyczni
ekonomiĞci, których zwykáo siĊ nazywaü niemiecką szkoáą historyczną. Kierunek
historyczny rozwijaá siĊ w wielu krajach, jednak z najwiĊkszym powodzeniem w
Niemczech (Stankiewicz, 2007, s. 147).
Niemiecka szkoáa historyczna kwestionowaáa metody klasyków, którzy stosowali
przede wszystkim indywidualizm metodologiczny, metody dedukcji i indukcji. Historycy
podkreĞlali, Īe kaĪdy problem/sytuacja jest wyjątkowa i naleĪy braü pod uwagĊ czas oraz
miejsce, a wyjaĞnienie bieĪących problemów i wydarzeĔ powinno byü oparte o fakty
historyczne i dane statystyczne (Szarzec, 2013, s. 40-41). Co wiĊcej, wątpliwoĞci wzbudzaá
równieĪ dominujący w ekonomii klasycznej pogląd, Īe rynki automatycznie dąĪą do
równowagi, przez co laissez-faire jest najlepszą polityką rządu.
Niewątpliwie wpáyw na poglądy niemieckich ekonomistów miaáa sytuacja spoáecznogospodarcza. Początek XIX w. to czas, w którym kapitalizm powoli zastĊpowaá system
feudalny. Typowe dla niego rozbicie dzielnicowe, w Niemczech przybraáo skrajną formĊ.
Poszczególne jednostki administracyjne byáy odseparowane od siebie nie tylko granicami, ale
równieĪ barierami celnymi, co negatywnie oddziaáywaáo na stosunki spoáeczne i Īycie
polityczne. Bariery handlowe, róĪne systemy monetarne, róĪne systemy miar i wag nie
sprzyjaáy wymianie handlowej i wspóápracy gospodarczej. Rozbicie dzielnicowe
niekorzystnie wpáywaáo na rozwój gospodarki niemieckiej mającej charakter rolniczy
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z wieloma pozostaáoĞciami feudalnymi. Nadal dominowaáo poddaĔstwo i paĔszczyzna
w rolnictwie, a takĪe rzemiosáo cechowe w przemyĞle. Brakowaáo zatem wolnej siáy roboczej.
Co wiĊcej, import taĔszych angielskich wyrobów doprowadzaá rodzimych producentów do
ruiny, bowiem rozproszony rynek nie byá konkurencyjny. Utworzenie jednolitego rynku i
silnej gospodarki staáo siĊ koniecznoĞcią (Staniewicz, 2007, s. 147-148).
Na gruncie filozofii niemieckiej okresu romantyzmu wyrosáa szkoáa historyczna, która
wyszáa od krytyki uniwersalnoĞci teorii klasycznej, czyli przekonania, Īe klasyczną teoriĊ
ekonomiczną moĪna stosowaü w kaĪdym paĔstwie w dowolnym czasie. Przedstawiciele
niemieckiej szkoáy historycznej twierdzili, Īe poglądy Smitha, Ricarda i pozostaáych
klasyków są sáuszne, ale dla dobrze rozwiniĊtych, uprzemysáowionych krajów, takich jak
Anglia, nie są natomiast sáuszne dla rolniczej gospodarki Niemiec. Niemiecka szkoáa
historyczna nie byáa tworem caákowicie jednorodnym, pomiĊdzy jej przedstawicielami
zachodziáy pewne róĪnice. Do najwaĪniejszych autorów starszej szkoáy historycznej
zaliczany jest Friedrich List3 (Landreth i Colander, 2005, s. 349).
Friedrich List (1780-1846) ze wzglĊdu na swoje pochodzenie nie miaá moĪliwoĞci
ksztaácenia siĊ. Dopiero przeprowadzka do Tybingi pozwoliáa na podjĊcie pracy w urzĊdzie
powiatowym i uczĊszczanie na wykáady. W 1817 r. zostaá mianowany profesorem nauk
administracyjnych. Byá zaáoĪycielem Niemieckiego Związku Handlu i Rzemiosáa, który
dąĪyá do zniesienia ceá wewnĊtrznych. List naraziá siĊ tym rządowi, przez co zmuszony byá
do zrezygnowania z pracy urzĊdnika oraz z profesury. Publikacja ostrej petycji sprawiáa, Īe
musiaá emigrowaü do Francji. Po powrocie do kraju, zostaá uwiĊziony, a nastĊpnie
wyjechaá do Stanów Zjednoczonych. W 1827 r. opublikowaá „Grundriß der
amerikanischen politischen Ökonomie“ (ang. Outlines of American Political Economy), a
kilkanaĞcie lat póĨniej „Das Nationale System der Politischen Ökonomie“ (ang. The
National System of Political Economy). DoĞwiadczenia z pobytu w Stanach wykorzystaá w
trakcie przygotowywania ksiąĪek. Jego poglądy trafiáy na podatny grunt w Stanach
Zjednoczonych, przez co czĊsto nazywany jest ojcem amerykaĔskiego protekcjonizmu
(Encyklopedia Britannica Friedrich List).
Analizując poglądy F. Lista warto wyjĞü od ogólnego opisu systemu. Tytuá
najwiĊkszego dzieáa Lista, „Narodowy system ekonomii politycznej”, wskazuje, Īe punktem
wyjĞcia i podstawowym przedmiotem analizy nie jest tak jak u klasyków – jednostka, lecz
naród. We wstĊpie do swojego dzieáa F. List podkreĞla, Īe caáy system opiera siĊ na istocie
narodu, jako „czáonie poĞrednim miĊdzy indywidualnoĞcią a ludzkoĞcią”, a przy tym naród
jest gáównym wyróĪnikiem zbudowanego przez niego systemu (List, 1856, s. XLIII).
F. List przeprowadziá dogáĊbną analizĊ dziejów gospodarczych i spoáecznych
wybranych krajów europejskich (Anglia, Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Rosja)
oraz Stanów Zjednoczonych. Niemiec skupiá siĊ na polityce handlowej i wymianie
miĊdzynarodowej. Analiza ta przyniosáa teoriĊ stadiów rozwoju, w ramach której List
wyróĪniá piĊü gáównych stadiów: stan dzikoĞci, stadium pasterstwa, stadium rolnictwa,
stadium rolniczo-przemysáowe, stadium rolniczo-przemysáowo-handlowe. F. List
przekonywaá, Īe kaĪde stadium wymaga innego podejĞcia i prowadzenia polityki
handlowej, jednak wszystko powinno byü podporządkowane nadrzĊdnemu celowi, jakim
jest awans do coraz wyĪszych stadiów rozwoju. Zdaniem Lista, wolny handel z lepiej
rozwiniĊtymi paĔstwami pozwala na przejĞcie ze stadium dzikoĞci do pasterstwa, a póĨniej
CzĊĞü opracowaĔ wskazuje, Īe F. List jest twórcą szkoáy narodowej, która staáa siĊ bezpoĞrednim przyczynkiem
do powstania szkoáy historycznej, nie zaĞ jej przedstawicielem.
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rolnictwa. Kolejne szczeble rozwoju wymagają zupeánie innej polityki, bowiem nie moĪna
dopuĞciü do nadmiernej dominacji narodu dysponującego dobrze prosperującym
przemysáem. F. List proponowaá zatem wprowadzenie protekcji na rzecz przemysáu
raczkującego. Byáo to o tyle istotne, Īe ówczesna Anglia zyskiwaáa coraz wiĊkszą
przewagĊ w rozwoju gospodarczym, a jego kraj stanowiá przykáad sáabiej rozwiniĊtego.
List podkreĞlaá, Īe mniej rozwiniĊte kraje nie mają szans na konkurowanie i dorównanie
lepiej rozwiniĊtym krajom. Wynika to z faktu, Īe początkowo koszty rozwoju przemysáu są
wyĪsze, a przewagą krajów lepiej rozwiniĊtych jest to, Īe w danej dziedzinie „byli pierwsi”
(List, 1856, s. 119). PaĔstwa mniej rozwiniĊte dziĊki protekcjonizmowi mogą nabieraü
doĞwiadczeni i umiejĊtnoĞci, które pozwolą uruchomiü potencjaá produkcyjny i nawiązaü
konkurencjĊ z bardziej rozwiniĊtymi krajami. Co ciekawe za ochroną przemysáu
raczkującego opowiadali siĊ równieĪ John Stuart Mill, Alfred Marshall i Frank Taussig
oraz Paul Samuelson.
F. List zaproponowaá, Īeby protekcja handlowa przybieraáa nastĊpujące formy:
prohibicja, cáa na towary importowane, ograniczenia w dostĊpie drogą morską oraz
subsydia na eksport (List, 1856, s. 73). Co istotne, ograniczenia te nie powinny byü
stosowane w przypadku produktów rolnych. Niemiec dostrzegaá fakt, Īe dziaáania te niosą
ze sobą straty, bo towary w kraju mogą byü droĪsze, ale przy tym nie moĪna zapominaü, Īe
prowadzi to do wzrostu potencjaáu produkcyjnego. Wprowadzenie ceá musi byü
poprzedzone dogáĊbną analizą, bowiem musi istnieü pewnoĞü, Īe rzeczywiĞcie prowadzą
one do rozwoju gospodarczego, a nie hamują go (List, 1856, s. 73). Konieczne jest
rozwaĪanie aktualnej sytuacji konkretnego paĔstwa i porównanie dysproporcji miĊdzy nim
a krajem bardziej rozwiniĊtym (List, 1856, s. 389-390). Przekonywaá, Īe formuáowanie
ogólnych zaleceĔ nie ma racji bytu.
Przedstawiciele máodszej szkoáy historycznej, m.in.: Gustav von Schmoller, Werner
Sombart oraz Max Weber w najwaĪniejszych kwestiach podzielali zdanie F. Lista
i przedstawicieli starszej szkoáy historycznej. PodkreĞlali oni bowiem, Īe najistotniejszym
podmiotem na rynku jest paĔstwo narodowe. To paĔstwo a nie rynek jest niezawodne. Rynek
zawodzi bowiem w rozpoczĊciu procesu industrializacji a paĔstwo skutecznie rozwiązuje
problemy ekonomiczne i spoáeczne dziĊki reformom. PaĔstwo, a nie mechanizm rynkowy,
ksztaátuje áad w gospodarce, a przy tym wspiera rozwój przemysáu (oddziaáuje na tempo
akumulacji kapitaáu oraz proces uprzemysáowienia gospodarki). EkonomiĞci máodszej szkoáy
historycznej podkreĞlali, Īe nie wystĊpuje sprzecznoĞü miĊdzy silnym paĔstwem a wolnoĞcią
jednostki, wrĊcz przeciwnie – wolnoĞü uzaleĪniona jest od silnego paĔstwa. W ramach
swoich dziaáaĔ paĔstwo powinno chroniü rodzimą produkcjĊ przed szkodliwą obcą
konkurencją, zwáaszcza angielską, wykorzystując przy tym cáa (Danowska-Prokop, 2015,
s. 24-26).

Teoretycy wspóáczesnego protekcjonizmu
Wielu badaczy zajmuje siĊ problematyką polityki handlowej. WĞród nich są równieĪ Ci,
którzy są przeciwnikami wolnej, nieskrĊpowanej polityki handlowej. W latach 80. XX w.
grupa teoretyków handlu zagranicznego przedstawiáa nową koncepcjĊ polityki handlowej
znaną pod nazwą strategiczna polityka handlowa (strategic trade policy). Do jej twórców
zaliczają siĊ: James Brander, Barbara Spencer, Paul Krugman, Elhanan Helpman, Avinash
Dixit, Gene Grossman i Jonathan Eaton (Mucha-Leszko, 2014, s. 145). Koncepcja
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strategicznej polityki handlowej wchodzi od zaáoĪenia, Īe istnieje niedoskonaáa konkurencja i
ona jest motywacją do podejmowania dziaáaĔ protekcjonistycznych. Podstawą tej polityki jest
równieĪ stwierdzenie, Īe w warunkach konkurencji niedoskonaáej, podejmowanie dziaáaĔ w
polityce handlowej moĪe okazaü siĊ bardziej skuteczne niĪ ich brak (Grottel, 2016, s. 76). Za
pomocą analiz modelowych, twórcy tej teorii, przekonywali o korzyĞciach z subsydiowania
eksportu i ograniczania importu. Sama nazwa strategiczna polityka handlowa wskazuje, Īe jej
celem jest wspieranie rozwoju i eksportu strategicznych gaáĊzi przemysáu, zatem takich, które
są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego paĔstwa oraz zwiĊkszenia dobrobytu
spoáecznego (Mucha-Leszko, 2014, s. 145-146).
Natomiast Dani Rodrik w swym opracowaniu „Trade Policy Reform as Institutional
Reform” przekonuje, Īe nie istnieją kraje, które odnotowaáy wysoki wzrost gospodarczy tylko
dziĊki liberalizacji handlu miĊdzynarodowego. Ekonomista ten jest sceptyczny wobec
istnienia jednoznacznego związku pomiĊdzy otwartoĞcią handlową i wzrostem. Zdaniem
D. Rodrika instytucjonalne otoczenie, w którym dziaáa polityka handlowa, ma wiĊksze
znaczenie dla wyników ekonomicznych niĪ poziomy, na których ustalane są bariery
handlowe. Nawiązując do Lina i Nugenta, Rodrik definiuje instytucje jako zbiór ludzkich
reguá behawioralnych, które rządzą i ksztaátują interakcje. Ekonomista zauwaĪa, Īe
czáonkostwo w WTO pociąga za sobą reformy instytucjonalne, które są wymagające.
Zastanawiaá siĊ przy tym czy koszt reform i dostosowaĔ nie jest za wysoki szczególnie dla
krajów rozwijających siĊ, które mogáyby te pieniądze przekazaü na cele rozwojowe. Zmiany
instytucjonalne są kosztowne i wymagają nakáadów związanych z ograniczonymi zasobami
ludzkimi, zdolnoĞciami administracyjnymi i kapitaáem politycznym. Mocne powiązania
z gospodarką Ğwiatową mają równieĪ inne, bardziej subtelne wymagania instytucjonalne.
OtwartoĞü wiąĪe siĊ z ekspozycją na ryzyko zewnĊtrzne, a co za tym idzie zwiĊksza siĊ popyt
na ubezpieczenia.
D. Rodrik przekonuje, Īe kluczem do sukcesu jest poáączenie moĪliwoĞci
oferowanych przez rynki Ğwiatowe z krajową strategią inwestycyjną i budowaniem
instytucji w celu pobudzania ducha przedsiĊbiorczoĞci. Dla potwierdzenia powyĪszej tezy
ekonomista przywoáuje przykáad krajów Azji Wschodniej – Chin, Korei Poáudniowej i
Tajwanu. DziĊki czĊĞciowej liberalizacji handlu i otwarciu gospodarki na bezpoĞrednie
inwestycje zagraniczne, poáączonej z reformami instytucjonalnymi, udaáo siĊ tam, na
początku lat osiemdziesiątych, przyspieszyü rozwój gospodarczy. Rządy krajów
azjatyckich stosowaáy m.in. subsydia eksportowe, kredyty, ograniczenia w przepáywie
kapitaáu oraz surowe wymagania stawiane przed produktami importowymi.
RównoczeĞnie Rodrik sugeruje, Īe pojawiająca siĊ w literaturze tendencja do
przeceniania znaczenia otwartoĞci handlu dla wzrostu gospodarczego nie ma podstaw
w badaniach empirycznych. Zdaniem ekonomisty zaleĪnoĞü ta prawdopodobnie jest
przypadkowa. Wskazówką moĪe byü fakt, Īe prawie wszystkie dzisiejsze kraje rozwiniĊte
zaczĊáy siĊ rozwijaü z barierami celnymi, a ochrona zostaáa ograniczona dopiero póĨniej.
Rodrik odnosi siĊ równieĪ do nowoczesnej teorii endogenicznego wzrostu, która jego
zdaniem daje niejednoznaczną odpowiedĨ na pytanie, czy liberalizacja handlu sprzyja
wzrostowi. OdpowiedĨ jest róĪna w zaleĪnoĞci od tego czy siáy przewagi komparatywnej
przesuwają zasoby gospodarki w kierunku dziaáaĔ generujących dáugoterminowy wzrost
czy teĪ odwracając je od takiego dziaáania.
D. Rodrik nie twierdzi przy tym, Īe ochrona handlu jest ĞciĞle związana z wyĪszym
wzrostem. Zwraca uwagĊ na fakt, Īe kiedy inne istotniejsze cele strategiczne konkurują
o ograniczone zasoby, gáĊboka liberalizacja handlu nie powinna byü priorytetem. Jest to
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szczególne istotna wskazówka dla krajów, które są na wczesnym etapie reform (Rodrik,
2000, s. 15-17).
Podsumowując swoje dzieáo, Rodrik sugeruje, Īe reforma polityki handlowej
przyczynia siĊ do rozwoju gospodarczego, tylko wtedy, gdy budowane są instytucje
wysokiej jakoĞci. Rząd wdraĪający zmiany powinien siĊ przede wszystkim zastanowiü czy
reforma poprawi jakoĞü instytucji w kraju. Kwestie związane ze zwiĊkszeniem wolumenu
handlu, uczynieniem reĪimu handlowego bardziej liberalnym oraz zwiĊkszeniem dostĊpu
do rynku za granicą, to kwestie drugorzĊdne (Rodrik, 2000, s. 18).

Cechy wspóáczesnego protekcjonizmu
Rozkwit miĊdzynarodowej polityki handlowej nastąpiá wraz z podpisaniem Ukáadu
Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT 1947 r.) oraz kolejnymi rundami
negocjacyjnymi organizowanymi przez sygnatariuszy tego porozumienia. DziĊki temu
stworzono miĊdzynarodowe zasady ograniczające protekcjonizm oraz niepewnoĞü
w stosunkach handlowych. Na bazie dziaáaĔ GATT utworzono ĝwiatową OrganizacjĊ
Handlu, która kontynuuje misjĊ dalszej liberalizacji handlu oraz administruje dotychczas
wynegocjowanymi porozumieniami (Wojtas, 2015, s. 392). Aktualnie polityka handlowa
wiĊkszoĞci paĔstw, oparta jest na mieszance elementów wolnego handlu z formami
interwencji. Hybrydowy charakter prowadzonej polityki handlowej czyli teoretyczne
propagowanie wolnego handlu przy jednoczesnym stanowieniu instrumentów
protekcjonizmu w narodowej polityki gospodarczej jest szczególne niebezpieczne,
wprowadza zamĊt i niezrozumienie u partnerów handlowych (Dugiel, 2009, s. 29).
W neoprotekcjonizmie ujawniają siĊ równieĪ cechy regionalizmu, od nowego stulecia
multilateralna liberalizacja jest wypierana przez porozumienia bilateralne i regionalne.
Protekcjonizm wykorzystywany jest do podziaáu rynku Ğwiatowego.
Warto dodaü, Īe do tradycyjnych argumentów przemawiających za stosowaniem
protekcjonizmu, takich jak ochrona nowych gaáĊzi przemysáu, ochrony dochodów
i zatrudnienia, doáączyáy nowe uzasadnienia stosowania ochrony handlowej. WĞród nich
argument o negatywnym wpáywie nadmiernej otwartoĞci wobec handlu zagranicznego na
stabilnoĞü i autonomiĊ ksztaátowania polityki ekonomicznej paĔstwa w skali
makroekonomicznej. Argument ten wspiera teza, Īe wysoki lub wzrastający w szybkim
tempie udziaá handlu zagranicznego w gospodarce, zwiĊksza podatnoĞü gospodarki na
zakáócenia zewnĊtrzne i utrudnia utrzymanie jej makroekonomicznej stabilnoĞci. Co wiĊcej
kaĪde paĔstwo stara siĊ unikaü nadmiernego uzaleĪnienia od importu okreĞlonego towaru.
Grozi to zakáóceniami w jego dostawach (PuĞlecki, 1992, s. 109-110).
Wielostronne rokowania handlowe prowadzone w ramach GATT i WTO sprawiáy, Īe
cáa zostaáy w znacznym stopniu obniĪone, zatem we wspóáczesnej ochronie handlowej
przewaĪają Ğrodki pozataryfowe. Wiele krajów decyduje siĊ na prowadzenie strategicznej
polityki handlowej czy polityki przemysáowej. Co wiĊcej dziaáanie te są stosowane
selektywnie wobec wybranych, najbardziej zagroĪonych gaáĊzi produkcji tzw. wraĪliwych
gaáĊzi.
Strategiczna polityk handlowa wskazuje jak okreĞlone paĔstwo moĪe, kosztem
partnera, uzyskaü korzyĞci z wprowadzenia subsydiów. Dla wyjaĞnienia istoty tej polityki
najlepiej posáuĪyü siĊ przykáadem prezentowanym przez P. Krugmana, dotyczącym
konkurencji miĊdzy Boeingiem i Airbusem. Nie licząc niewielkich firm, te dwa
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przedsiĊbiorstwa zdominowaáy Ğwiatowy rynek samolotów pasaĪerskich, zatem moĪna
zaáoĪyü, Īe sytuacja jest zbliĪona do klasycznego duopolu. PrzedsiĊbiorstwa te co jakiĞ czas
stają przed dylematem dotyczącym budowy nowych modeli. NajwiĊkszym problemem dla
tych podmiotów jest wielkoĞü popytu. Boeing i Airbus ponoszą ogromne koszty w trakcie
trwających wiele lat faz projektowania, konstruowania i uruchamiania produkcji dlatego tak
istotne są deklaracje linii lotniczych gotowych kupiü najnowsze modele oraz
prognozowanie popytu. Zdaniem Krugmana subsydia rządowe zmieniają znacząco sytuacjĊ
obu podmiotów, stwarzając moĪliwoĞü osiągania wiĊkszych zysków oraz korzyĞci skali
przez przedsiĊbiorstwo otrzymujące pomoc. Co wiĊcej, pomoc ta oddziaáuje pozytywnie
nie tylko na przedsiĊbiorstwo, ale równieĪ na caáą gospodarkĊ (Budnikowski, 2006,
s. 227-230).
Natomiast polityka przemysáowa opiera siĊ na dziaáaniach paĔstwa zmierzających do
rozwoju gaáĊzi i branĪ przemysáu, które uznawane są za nowoczesne. W ramach wspierania
nowoczesnego przemysáu paĔstwa stosują roĪne Ğrodki m.in. subsydiowanie prac
badawczych i rozwojowych, tanie kredyty, gwarancje kredytowe, ulgi podatkowe czy
odstĊpstwa od stosowania niektórych przepisów antymonopolowych. Japonia uznawana
jest za prekursora polityki przemysáowej, bowiem po zakoĔczeniu II Wojny ĝwiatowej
paĔstwo to zaangaĪowaáo siĊ w ksztaátowanie struktury przemysáu, stawiając na przemyá
samochodowy, elektroniczny czy stalowy. Z Japonii przykáad wziĊáa m.in. Francja, która
w latach szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. wspieraáa przemysá lotniczy,
telekomunikacjĊ, technologie komputerowe oraz energetykĊ (Budnikowski, 2006,
s. 230-231).
Mariana Mazzucato w ksiąĪce „PrzedsiĊbiorcze paĔstwo. Obaliü mit o relacji sektora
publicznego i prywatnego” przekonuje, Īe zaangaĪowanie paĔstwa w rozwój
innowacyjnych wynalazków jest niezbĊdne. Za przykáad podaje ona m.in. JaponiĊ, która
prowadziáa dziaáania wspierające przedsiĊwziĊcia innowacyjne. Kraj ten odniósá sukces,
poniewaĪ tworzone byáy powiązania miĊdzy firmami, sektorem prywatnym oraz
publicznym, które zapewniaáy caáoĞciowy wzrost gospodarczy (Mazzucato, 2016, s. 60).
M. Mazzucato wspomina równieĪ o polityce prowadzonej przez rząd amerykaĔski. W
Stanach Zjednoczonych dba siĊ nie tylko o tworzenie bazy naukowej czy rozwój
innowacyjnoĞci, rząd federalny aktywnie wspiera firmy pokroju Apple w walce o dostĊp do
globalnego rynku konsumenckiego czy w dziaáaniach na rzecz zdobycia i utrzymania
przewagi konkurencyjnej na rynku Ğwiatowym. Co wiĊcej, rząd amerykaĔski oferuje wiele
innych uáatwieĔ, w tym ulgi podatkowe (Mazzucato, 2016, s. 156-158). Zupeánie inaczej
wygląda sytuacja tzw. peryferyjnych paĔstw w Europie, takich jak Wáochy czy Portugalia,
które nie dokonują strategicznych inwestycji (Mazzucato, 2016, s. 29).
Zdaniem Mazzucato rolą paĔstwa jest nie tylko rozwijanie wiedzy w paĔstwowych
laboratoriach czy uniwersytetach, ale przede wszystkim mobilizowanie zasobów
i podmiotów pozwalających na rozpowszechnienie wiedzy miĊdzy róĪnymi sektorami
gospodarki (Mazzucato, 2016, s. 60). Co wiĊcej bez wsparcia paĔstwa Internet,
wspóáczesne technologie oraz farmaceutyki nie mogáyby siĊ dynamicznie rozwijaü
(Mazzucato, 2016, s. 8). M. Mazzucato przekonuje, Īe nie wystarczające jest mówienie o
„przedsiĊbiorczym paĔstwie”, naleĪy je budowaü, skupiając siĊ przede wszystkim na
tworzeniu dáugoterminowych strategii wzrostu, a przy tym nie zraĪaü siĊ nieuniknionymi
poraĪkami. PaĔstwo powinno podejmowaü dziaáania i inwestowaü w kluczowe obszary
jakimi są edukacja oraz badania i rozwój (Mazzucato, 2016, s. 284-285).
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Zarówno strategiczna polityka handlowa jak i polityka przemysáowa są zbieĪne
z polityką ochronną. àączy je jeden cel – podwyĪszenie konkurencyjnoĞci krajowych
podmiotów na rynku miĊdzynarodowym. Polityka ochronna w gáównej mierze koncentruje
siĊ na ograniczeniu dostĊpu do rynku wewnĊtrznego, natomiast strategiczna polityka
handlowa oraz polityka przemysáowa gáówny nacisk káadą na podejmowanie dziaáaĔ
usprawniających funkcjonowanie rynku wewnĊtrznego oraz tworzenie konkurencyjnych
warunków prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej (Grottel, 2016, s. 77).

Wspóáczesny protekcjonizm w praktyce
Wspóáczesne dziaáania protekcjonistyczne realizowane są przez rządy wiĊkszoĞci
krajów, ale równieĪ przez instytucje ponadnarodowe jak Unia Europejska. Obecnie
niewiele krajów caákowicie rezygnuje ze stosowania protekcjonizmu.
WĞród wszystkich polityk, które prowadziáy Wspólnoty Europejskie, a nastĊpnie Unia
Europejska, jedną z najwaĪniejszych jest wspólna polityka rolna. Charakteryzuje siĊ ona
szczególnie wysokim stopniem protekcjonizmu. Na przestrzeni lat wykorzystywano róĪne
instrumenty, które chroniáy i nadal chronią rynek rolnych paĔstw czáonkowskich Unii
Europejskiej. Do instrumentów tych moĪna zaliczyü system cen wspólnych, który polega
na stosowaniu cen produktów rolnych na poziomie okreĞlonym przez UniĊ. Ceny te są
wyĪsze od Ğwiatowych, a ich wysokoĞü gwarantowana jest stosowaniem zakupów
interwencyjnych. Co wiĊcej Unia Europejska stosuje jednolitą politykĊ handlową i wspólne
cáo wobec paĔstw trzecich co prowadzi do zminimalizowanie konkurencyjnoĞci
importowanych produktów spoza Unii. Do takich dziaáaĔ moĪna zaliczyü opáaty
wyrównawcze, kontyngenty, ceny minimalne, a takĪe restrykcyjne przepisy fitosanitarne.
Instrumenty te byáy stosowane przede wszystkim w latach 80. XX w. Opáaty wyrównawcze
nie są juĪ stosowane, a ceny wielu produktów ksztaátują siĊ na poziomie Ğwiatowym.
Unia Europejska wprowadzaáa równieĪ ograniczenia iloĞciowe, które sáuĪą
zmniejszeniu poziomu produkcji okreĞlonych produktów rolnych i zapewnieniu stabilizacji
rynków. WĞród produktów, których produkcja byáa ograniczana są m.in. mleko i cukier.
Mechanizm ten charakteryzowaá siĊ ustaleniem kwoty w caáej Unii, która byáa rozdzielana
pomiĊdzy paĔstwa czáonkowskie, a nastĊpnie miĊdzy poszczególnymi producentami.
W przypadku gdy przekroczone zostaáy ustalone kwoty, powstaáe nadwyĪki byáy
sprzedawane na rynku Ğwiatowym, a koszt róĪnicy cen byá dzielony miĊdzy producentów
i cukrownie.
Unia Europejska podejmuje decyzjĊ zezwalające na wykorzystanie Ğrodków sáuĪących
zwiĊkszaniu dochodów rolniczych. Chodzi tu przede wszystkim o wypáacanie producentom
rolnym tzw. dotacji bezpoĞrednich, czyli pewnej sumy pieniĊdzy niezaleĪnie od dochodów
ze sprzedaĪy swoich produktów na rynku. Unia Europejska uĪywa równieĪ subsydiów oraz
róĪnorakich dotacji w celu ochrony rynku rolnego. Dotowane mogą byü produkty lub
Ğrodki produkcji. Natomiast subsydia uáatwiają szybszą sprzedaĪ produktów, podtrzymując
jednoczeĞnie dochody rolników i pozwalając na rozwoju eksportu rolnego w warunkach
ostrej konkurencji na rynku Ğwiatowym. Wysokie subsydia produkcyjne i eksportowe,
stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej, sprawiáy, Īe wáaĞciwie towary krajów
trzecich zniknĊáy z czĊĞci rynków eksportowych (Kocot i Niedziela-StĊpieĔ, 2006, s. 191193).
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Kryzys gospodarczy, który pojawiá siĊ w 2008 r. wymógá na Unii Europejskiej oraz
paĔstwach czáonkowskich specjalne dziaáania. Unii Europejska musiaáa tworzyü szereg
instrumentów, które nie tylko miaáy pomagaü krajom w káopotach, ale równieĪ tworzyü
ramy solidnego zarządzania gospodarczego nie dopuszczającego do podobnej sytuacji.
Efektem tych dziaáaĔ byáo przyjĊcie takich dokumentów jak Traktat o stabilnoĞci,
koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej (wszedá w Īycie 1 stycznia 2013 r.) i
Walutowej czy stworzenie Europejskiego Mechanizmu StabilnoĞci (Traktat o utworzeniu
ESM wszedá w Īycie we wrzeĞniu 2012 r.). W tym samym czasie kraje czáonkowskie Unii
Europejskiej staraáy siĊ chroniü wáasne rynki. Przykáad Wáoch czy Francji pokazuje, Īe gdy
bankructwo grozi podmiotom kluczowym dla danej gospodarki, to praktyki
protekcjonistyczne nie budzą duĪych sprzeciwów. Kraje te podjĊáy bowiem decyzjĊ o
przeniesieniu produkcji z powrotem do siebie. PaĔstwa czáonkowskie Unii Europejskiej,
takie jak Niemcy i Wielka Brytania dofinansowaáy banki kosztem zagranicznej
konkurencji. Zasada „too big to fail” idealnie wpisywaáa siĊ w dziaáania rządów.
Ostatni kryzys gospodarczy sprawiá, Īe protekcjonizm na rynku towarów rolnospoĪywczych równieĪ przybraá na sile. NajczĊĞciej paĔstwa korzystaáy z instrumentów
pozataryfowych takich jak Ğrodki stosowane na podstawie klauzul ochronnych, Ğrodki
sanitarne i fitosanitarne, bariery techniczne oraz subsydia. Rzadziej z ceá, w formie stawek
celnych ad valorem, specyficznych i mieszanych (Wieczorek, 2013, s. 54-55). NajwiĊcej
zastrzeĪeĔ dotyczących stosowania ochrony produkcji i handlu przed konkurencją
zgáaszano wobec rygorystycznych przepisów odnoszących siĊ do bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci
i Ğrodków ochrony zdrowia zwierząt, tylko w nielicznych przypadkach ochrony zdrowia
roĞlin. Przykáadami kontrowersyjnych specjalnych Ğrodków ochronnych bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞci byáy normy maksymalnego poziomu pozostaáoĞci pestycydów w ĪywnoĞci w
Stanach Zjednoczonych i Japonii, obowiązujący w Unii wymóg umieszczania na
opakowaniach ostrzeĪeĔ o zawartoĞci barwników w ĪywnoĞci czy restrykcje dotyczące
produktów uzyskiwanych przy wykorzystaniu biotechnologii w Turcji. WątpliwoĞci, w
ramach ochrony zdrowia zwierząt, budziáy restrykcje związane z ptasią grypą, które
obowiązywaáy w Indiach, a takĪe przepisy w zakresie dokumentacji humanitarnych zasad
uboju w Unii Europejskiej.
Barierami wystĊpującymi czĊsto w handlu rolno-spoĪywczym byáy równieĪ
techniczne regulacje, procedury oceny zgodnoĞci z normami przemysáowymi i standardami
bezpieczeĔstwa, a takĪe procedury testowania i certyfikacji. Warto dodaü, Īe w okresie
kryzysu niektóre kraje wprowadziáy nowe restrykcje eksportowe, gáównie w wywozie
surowców i produktów rolnych (Hajdukiewicz, 2012, s. 796-799).
Organizacja Wspóápracy Gospodarczej i Rozwoju miaáa ĞwiadomoĞü, Īe po kryzysie
tendencje protekcjonistyczne bĊdą siĊ nasilaü dlatego od początku kryzysu podkreĞlaáa
koniecznoĞü zdefiniowania czasu trwania i kierunków interwencji Zdaniem OECD
niezbĊdne byáo równieĪ utworzenie planu przywracania równowagi pomiĊdzy rynkiem
a paĔstwem w miarĊ jak stabilizowaü siĊ bĊdzie sytuacja gospodarek (Luc, 2011, s. 147).
Odpowiedzią na to byáo stworzenie dokumentu Strategic Response to the Financial and
Economic Crisis: Contribution to the Global Efforts opublikowanego 23 grudnia 2008 r.
Stanowiá on propozycjĊ poáączenia ówczesnych przedsiĊwziĊü stabilizacyjnych
z dáugookresowymi reformami strukturalnymi. OECD podkreĞlaáa, Īe kryzys wymusza
trudne decyzje, w tym wyzwania strukturalne. NaleĪy kontynuowaü wysiáki na rzecz walki
z ubóstwem i nierównoĞcią, utrzymania globalnych przepáywów handlowych
i inwestycyjnych oraz rozwoju procesów produkcyjnych. Realizacja tych zadaĔ stwarza
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moĪliwoĞci zrównowaĪonego rozwoju. Konieczne jest jednak zaangaĪowanie
i wspóádziaáanie gáównych graczy. W dokumencie tym wskazano dwa priorytetowe obszary
dziaáaĔ: finanse, konkurencyjnoĞü i zarządzanie oraz zrównowaĪony wzrost w dáugim
okresie (OECD Strategic Response to the Financial and Economic Crisis: Contribution to
the Global Efforts, C(2008)191/Final).
Tendencje do dziaáaĔ protekcjonistycznych nie minĊáy wraz ze stabilizacją sytuacji
gospodarczej. Coraz czĊĞciej moĪna usáyszeü o dziaáaniach paĔstw czáonkowskich Unii
Europejskiej, które chronią wáasne rynki, pomimo istnienia wspólnego rynku i swobody
przepáywu towarów, usáug, kapitaáu oraz osób. Doskonaáym przykáadem realizacji takiego
celu są zwiĊkszone, bardziej restrykcyjne kontrole sanitarne i negatywne kampanie
dotyczące zagranicznych produktów. Wáosi próbowali wprowadziü inne niĪ na terenie UE
normy zawartoĞci soków w napojach (przynajmniej 30 %, a nie 20 %) i specjalne
wymagania co do opakowaĔ. Natomiast Rumunia wprowadziáa przepis, który nakáada
obowiązek zakupu ponad 51 % produktów mleczarskich i miĊsnych u lokalnych
dostawców. Problem ten nie dotyczy tylko rynku spoĪywczego, który wáaĞciwie zostaá
uregulowany przez dyrektywy okreĞlając normy dla kaĪdej kategorii produktów. GáoĞna
staáa siĊ sprawa Niemiec, które chciaáy wymusiü wprowadzenie przepisów obligujących
firmy transportowe do stosowania páacy minimalnej wobec kierowców jeĪdĪących na
trasach miĊdzynarodowych. Co wiĊcej, Związek Niemieckiego Przemysáu Meblarskiego od
wielu lat domaga siĊ, by w caáej UE wprowadziü obowiązkowe oznaczenia kraju
pochodzenia sprzedawanych mebli bowiem dziĊki wsparciu z funduszy unijnych nastąpiá
rozwój polskich zakáadów, co pozwoliáo na obniĪenie kosztów i zwiĊkszenie
konkurencyjnoĞci rodzimych meblarzy (Wieczerzak-KrusiĔska, 2017).
Neoprotekcjonizm nie jest domeną Unii Europejskiej i jej paĔstw czáonkowskich.
Podobne posuniĊcia czyniáy paĔstwa Azji Wschodniej. Bez wątpienia azjatyckie rynki nie
są monolitem, ale áączy je polityka developmental state. Karina JĊdrzejowska w ksiąĪce
Liberalizacja i protekcjonizm we wspóáczesnym handlu miĊdzynarodowym okreĞla
developmental state jako „system gospodarczy, w którym rozwój gospodarczy stanowi cel
nadrzĊdny, którego realizacjĊ zapewnia uĪycie odpowiednich narzĊdzi przede wszystkim
o charakterze protekcjonistycznym” (Wydymus i Maciejewski, 2015, s. 138). W takiej
sytuacji kraje prowadzą aktywną politykĊ gospodarczą nakierowaną na rozwój
gospodarczy. W Japonii, Korei Poáudniowej, Singapurze, Chinach czy Tajwanie wáadze
odwoáywaáy siĊ do toĪsamoĞci narodowej i ochrony interesu narodowego dla uzasadnienia
dziaáaĔ protekcjonistycznych. Gospodarki tych paĔstw cechuje specyficzny ukáad áączący
sektor prywatny z paĔstwowym, który miaá prowadziü do rozwoju gospodarczego. PaĔstwo
ma szeroki wachlarz instrumentów uprawniających do kontroli i stymulowania procesów
gospodarczych przez co peáni centralną rolĊ w systemie. Istotną cechą developmental state
jest powiązanie substytucji importu i orientacji proeksportowej. W początkowej fazie
rozwoju paĔstwo szczególny nacisk káadzie na substytucje, a tym samym na ochronĊ
wáasnego przemysáu oraz jego rozwój. W kolejnym etapie rząd wspiera rozwiniĊte gaáĊzie
przemysáu. Wszystkim tym dziaáaniom towarzyszy promocja narodowych marek
(Wydymus i Maciejewski, 2015, s. 138-140).
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Podsumowanie
Porównanie wspóáczesnego i XIX-wiecznego protekcjonizmu handlowego wykazaáo,
Īe neoprotekcjonizm nie róĪni siĊ istotnie co do celów od swojego poprzednika.
Argumenty przemawiające za prowadzeniem dziaáaĔ protekcjonistycznych wáaĞciwie nie
zmieniają siĊ na przestrzeni lat. PodkreĞla siĊ przy tym patriotyczny charakter
neoprotekcjonizmu oraz jego XIX-wiecznego odpowiednika. RóĪni je natomiast
stosowanie odmiennych Ğrodków ochronnych. W neoprotekcjonizmie wykorzystuje siĊ
przede wszystkim bariery pozataryfowe w stosunku do wybranych gaáĊzi produkcji.
Subsydia przekazywane są zatem do wybranych gaáĊzi przemysáu bądĨ przedsiĊbiorstw.
Ponadto wspóáczesna polityka handlowa ciĊĪar praktyk protekcjonistycznych káadzie na
procesy wewnĊtrzne mające miejsce w konkretnej gospodarce i bezpoĞrednio wpáywające
na eksport. W neoprotekcjonizmie poprzez regionalizm dzielony jest Ğwiatowy rynek.
Nie moĪna zapominaü, Īe wáaĞnie w okresach stagnacji gospodarczej oraz w związku
z róĪnicami rozwojowymi miĊdzy uczestnikami rynku Ğwiatowego protekcjonizm
handlowy ulega nasileniu. WspóáczeĞnie zauwaĪamy teoretyczne propagowanie wolnego
handlu przy jednoczesnym stanowieniu instrumentów protekcjonizmu w narodowej
polityce gospodarczej.
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