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Abstrakt: Z dokonanego przeglądu aktualnych publikacji MFW w zakresie stosunku 
tej instytucji do koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika, że MFW bardzo często 
odwołuje się do tej koncepcji, nadając jej jednak własny wydźwięk, sprzeczny z istotą 
i celem oryginalnego ujęcia. Z jednej strony, MFW gloryfikuje przyspieszanie wzrostu 
gospodarczego i popytowe stymulowanie koniunktury, z drugiej zaś – nie odnosi się 
do skutków wad współczesnego globalnego systemu pieniężnego dla zrównoważonego 
rozwoju, chociaż jest tego systemu aranżerem i strażnikiem, a może właśnie dlatego.
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to a concept of sustainable development
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Abstract: Review of the IMF current publications from point of view of its attitude to 
idea of sustainable development shows that the IMF refers very often to this concept, 
but gives it specific meaning that is in contradiction with the essence and objective of 
the idea. On one hand, the IMF glorifies acceleration of economic growth. On the other, 
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the IMF do not ponder effects of weaknesses of contemporary global monetary system 
for sustainable development, although that institution arranges and protects it.

Translated by Robert Huterski

 Wstęp

Działalność gospodarcza człowieka wywiera coraz silniejszy negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Zakres i formy tej działalności zależą w du-
żym stopniu od zasad jej finansowania. Ponieważ współcześnie państwa coraz 
częściej stają się uzależnione od pomocy międzynarodowych instytucji finan-
sowych, które udzielając jej, stawiają swoje warunki, stosunek tych instytucji 
do powiązań między środowiskiem naturalnym a gospodarką przenosi się na 
działania państw-pożyczkobiorców i ich podmiotów gospodarczych.

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena stanowiska Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego, prezentowanego w jego publikacjach, wobec kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju dążącej do pogodzenia niezbędnej redukcji 
eksploatacji środowiska z potrzebami społecznymi i gospodarczymi.

1. Istota koncepcji zrównoważonego rozwoju

Już w latach 70. XX wieku wyraźnie dostrzegano wzajemne powiązania między 
środowiskiem naturalnym a społeczeństwem i gospodarką w ujęciu międzyge-
neracyjnym. Jest to dobrze widoczne w raportach Rady Zarządzającej Progra-
mu Środowiskowego ONZ (UNEP) z lat 1973–1976 (UNEP 1973–1976). W tym 
okresie dominowało jednak podejście ekorozwojowe, czyli aspekty społeczne 
i ekonomiczne były oceniane głównie z punktu widzenia środowiska, a pozosta-
łe powiązania w tym trójkącie schodziły na dalszy plan. Wynikało to z ówcze-
snej popularności koncepcji ekorozwoju, czyli rozwoju zgodnego z potencjałem 
środowiska wykorzystywanego w trakcie tego rozwoju w sposób odpowied-
ni i racjonalny (Glossary of Environment Statistics 1997). Ekorozwój w klasycz-
nym ujęciu stawiał jednak ochronę środowiska naturalnego w uprzywilejowa-
nej pozycji względem innych aspektów życia społecznego i gospodarczego.

Dopiero Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju z 1987 
roku, zwany Raportem Brundtland od nazwiska przewodniczącej Komisji, roz-
propagował pojęcie sustainable development, łączące w sobie aspekty środowi-
skowe, społeczne i ekonomiczne jako równoprawne i współzależne. Angielskie 
słowo sustainable jest przeważnie tłumaczone na język polski jako „zrównowa-
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żony”, choć w tym kontekście chodzi przede wszystkim o zdolność do kontynu-
acji, podtrzymywania, o trwałość jakiegoś stanu lub działania. Zrównoważenie 
w dosłownym znaczeniu jest tylko ubocznym aspektem w niektórych sferach 
sustainable development. Choć w roli polskiego odpowiednika trafniejsze było-
by używanie określenia trwały, ewentualnie trwały i zrównoważony, bądź na-
wet sustensywny rozwój, to jednak ze względu na jego popularność i obecność 
w krajowych regulacjach prawnych, od Konstytucji RP poczynając, w niniej-
szym artykule jako odpowiednik terminu sustainable development będzie sto-
sowany zwrot „zrównoważony rozwój”.

Sformułowano dotąd ponad 100 definicji zrównoważonego rozwoju, jednak-
że najistotniejszą rolę w praktyce odgrywa definicja ze wspomnianego Raportu 
Brundtland: Zrównoważony rozwój to rozwój, który wychodzi naprzeciw po-
trzebom współczesnych pokoleń bez stwarzania zagrożenia dla zdolności do 
zaspokojenia ich przez przyszłe pokolenia (Brundtland 1987: 41, poz. 1). W tym 
Raporcie zawarto wiele założeń zrównoważonego rozwoju, mogących również 
stanowić punkt odniesienia dla oceny działalności Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego (MFW), a przede wszystkim:
 1. Zrównoważony rozwój jest daleki od wymogu zarzucenia wzrostu go-

spodarczego, a problemy biedy i niedorozwoju można rozwiązać przez 
nową erę wzrostu, w której kraje rozwijające się odegrają wiodącą rolę 
i zostaną dopuszczone do należnych im znaczących korzyści (Brund-
tland 1987: 39, poz. 49).

 2. Nie istnieje jedna uniwersalna strategia zrównoważenia, ponieważ sys-
temy gospodarcze i społeczne oraz warunki ekologiczne w poszczegól-
nych krajach różnią się znacząco. Każdy naród będzie musiał rozwią-
zywać problemy konsekwencji swoich konkretnych polityk. Jednak, 
niezależnie od tych zróżnicowań, zrównoważony rozwój powinien być 
postrzegany jako cel globalny (Brundtland 1987: 39, poz. 51).

 3. Żaden kraj nie może rozwijać się w izolacji od pozostałych. Realizacja 
zrównoważonego rozwoju wymaga zatem nowej orientacji w relacjach 
międzynarodowych. Długoterminowy zrównoważony wzrost będzie 
wymagał daleko idących zmian w przepływach produkcji, handlu, kapi-
tału i technologii, które staną się bardziej sprawiedliwe i lepiej zsynchro-
nizowane z wymogami środowiskowymi (Brundtland 1987: 39, poz. 52).

Ostatnie dwa punkty wskazują na to, że już ćwierć wieku temu wyraźnie do-
strzegano ograniczenia powszechności i jakości zrównoważonego rozwoju, wy-
nikające z braku odpowiedniego globalnego ładu gospodarczego i finansowego.
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Jednakże zawarta w punkcie pierwszym akceptacja wzrostu gospodarcze-
go jako narzędzia likwidacji biedy i niedorozwoju stała się przyczyną znaczą-
cej krytyki zrównoważonego rozwoju w ujęciu Raportu Brundtland (Kośmic-
ki 2010: 114). Krytyka ta wynika z faktu, że jest to sformułowanie skwapliwie 
wykorzystane przez wiele organizacji tzw. consensusu waszyngtońskiego, 
z MFW na czele (Kośmicki 2010: 28), w sposób pomijający podkreślone silnie 
w tym Raporcie środowiskowe wymogi wobec wzrostu gospodarczego akcep-
towalnego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Sprzeczność między gloryfikowaniem bezwarunkowego wzrostu gospo-
darczego i wiązaniem go z koncepcją zrównoważonego rozwoju odnosi się cho-
ciażby do rosnącej w skali globalnej eksploatacji zasobów naturalnych (zwłasz-
cza nieodnawialnych – kopalin) mających zaspokoić potrzeby tego wzrostu. 
Postęp techniczny okazuje się niewystarczający, by temu przeciwdziałać, 
zwłaszcza przy szybko zwiększającej się liczbie ludności świata. W efekcie tej 
sytuacji, nawet przy zamrożeniu poziomu zużycia zasobów per capita, wolu-
men zużytych zasobów będzie rósł.

Niezależnie od różnic co do roli wzrostu gospodarczego, wszystkie ujęcia 
zrównoważonego rozwoju doceniają wpływ wzajemnych powiązań między 
wszystkimi poziomami zorganizowania społeczeństw (czyli lokalnym, regio-
nalnym, państwowym i międzynarodowym) na możliwości utrzymania har-
monii między ładami środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

W niniejszym artykule, zgodnie z jego tematem, wyeksponowano poziom 
międzynarodowy od strony światowego ładu finansowego. Wsparciem w tym 
zakresie dla koncepcji zrównoważonego rozwoju jest koncepcja global gover-
nance, postulująca stworzenie reguł światowego kierowania (ale nie świato-
wego rządu), porządkującego relacje międzynarodowe w sposób bardziej de-
mokratyczny i wielostronnie korzystny niż obecnie (Kośmicki 2005: 152). To 
zagadnienie zostanie rozwinięte w części czwartej poświęconej ocenie funk-
cjonowania MFW w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.

2. Statutowy cel działania MFW

MFW został powołany w 1944 roku jako element wspierający System z Bretton 
Woods, którego istotą była światowa hegemonia dolara USA dzięki jego wy-
mienialności na złoto w transakcjach między Systemem Rezerwy Federalnej 
Stanów Zjednoczonych a innymi bankami centralnymi krajów członkowskich 
Systemu oraz utrzymywanie stałych kursów walutowych między walutami 
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należącymi do Systemu, początkowo w bardzo wąskim paśmie wahań +–1%. 
Z owej istoty Systemu wynikała potrzeba powołania MFW jako instytucji sta-
bilizującej swoimi pożyczkami rozliczenia między państwami członkowskimi, 
zwłaszcza w związku z saldami ich bilansów płatniczych.

Istotne jest to, że gdy w latach 1944–1971 funkcjonowała wymienialność 
dolara USA na złoto w ramach reżimu kursowego, wiodący cel działania MFW 
był klarowny – utrzymanie sprawnego działania całego systemu walutowego. 
Wszelkie szczegółowe kompetencje MFW były temu celowi podporządkowa-
ne. Wraz z zawieszeniem wymienialności w 1971 roku, a następnie ostatecz-
nym rozwiązaniem Systemu z Bretton Woods w 1973 roku MFW powinien był 
zostać zlikwidowany, ale przetrwał, przekształcając jedynie swoje prioryte-
ty i środki działalności (Friedman 1998). O ile za czasów funkcjonowania Sys-
temu z Bretton Woods w działalności MFW dominowały funkcje regulacyjna 
oraz konsultacyjna, o tyle po jego rozpadzie zaczęły rozrastać się funkcja kre-
dytowa i związana z nią funkcja kontrolna.

Po polsku przyjęło się nazywać tę instytucję Międzynarodowym Fundu-
szem Walutowym, jednakże w jego oficjalnej angielskojęzycznej nazwie, In-
ternational Monetary Fund, jest użyte określenie monetarny czy też pieniężny, 
a nie walutowy. Współcześnie, zgodnie z oryginalną nazwą, działalność MFW 
jest bardziej pieniężna w tym sensie, że udzielane przez MFW pożyczki w więk-
szości przypadków nie mają bezpośredniego związku ze sprawami walutowy-
mi czy z bilansem płatniczym i łączą się z głęboką ingerencją w całe finanse 
i gospodarkę danego kraju-pożyczkobiorcy.

Obecne oficjalne cele działalności MFW nie odzwierciedlają zwrotu do-
konanego w jego rzeczywistym funkcjonowaniu. Ten katalog celów obejmuje 
(IMF 2011: 2):
 1. „Promowanie międzynarodowej współpracy pieniężnej za pośred-

nictwem stałej instytucji, która stanowi aparat służący konsultacjom 
i współpracy w międzynarodowych kwestiach pieniężnych”.

    Zgodnie z tym celem, MFW to przede wszystkim forum konsultacji 
i współpracy międzynarodowej, co nie uzasadnia jego dominującej w ostat-
nich dwóch dekadach roli prokuratora, sędziego i komornika oskarżające-
go, osądzającego i egzekwującego od różnych państw kształtowanie ich fi-
nansów i gospodarki według narzuconego przez MFW modelu.

 2. „Wspieranie ekspansji i zrównoważonego wzrostu handlu międzyna-
rodowego oraz przyczynianie się w ten sposób do pobudzania i utrzy-
mywania wysokich poziomów zatrudnienia i realnego dochodu oraz do 
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rozwijania zasobów produkcyjnych wszystkich członków jako zasadni-
czych celów polityki gospodarczej”.

    W ramach tego celu istotną rolę odgrywa przywiązanie do paradyg-
matu wzrostu gospodarczego (rozwijanie zasobów produkcyjnych), 
ale zarazem ma on sygnalizować pewną wrażliwość społeczną MFW 
(utrzymywanie wysokiego zatrudnienia i dochodu). Jednocześnie jest 
to jedyny cel pozwalający powiązać jego działalność z koncepcją zrów-
noważonego rozwoju, choć w wariancie słabej trwałości ze względu na 
podkreślenie rozwoju zasobów produkcyjnych i brak odniesienia do śro-
dowiska naturalnego.

Pozostałe podane poniżej cele odzwierciedlają pierwotne zadania MFW 
z czasów funkcjonowania w ramach Systemu z Bretton Woods i odnoszą się do 
kwestii walutowych, bilansów płatniczych oraz rozliczeń międzynarodowych:
 3. „Promowanie stabilności walutowej, utrzymywanie uporządkowanych 

relacji walutowych między członkami oraz unikanie konkurowania za 
pomocą deprecjacji walut”.

 4. „Pomoc w tworzeniu wielostronnego systemu płatności w odniesieniu 
do bieżących transakcji między członkami oraz w eliminowaniu ograni-
czeń walutowych, które utrudniają wzrost światowego handlu”.

 5. „Dawanie członkom poczucia bezpieczeństwa przez czasowe udostęp-
nianie im podstawowych zasobów Funduszu pod warunkiem odpowied-
nich zabezpieczeń i stworzenie im w ten sposób możliwości skorygo-
wania niedostosowań w ich bilansach płatniczych bez uciekania się do 
metod szkodliwych dla krajowego lub międzynarodowego dobrobytu”.

    Cel piąty jest jednak zarazem traktatową podstawą, chociaż bardzo 
wątłą, do rozbudowanej obecnie działalności pożyczkowej MFW, powią-
zanej z narzucaniem krajom-pożyczkobiorcom układanych przez nie-
go programów restrukturyzacyjnych, które mają odgrywać rolę wspo-
mnianych zabezpieczeń zwrotu udostępnionych przez MFW zasobów. 
Warto zwrócić uwagę, że działalność pożyczkowa MFW jest wymienio-
na dopiero jako piąty i przedostatni cel.

 6. „Zgodnie z powyższym, skrócenie okresu i zmniejszenie poziomu nie-
równowagi w bilansach płatniczych członków. Fundusz powinien kiero-
wać się we wszystkich swoich politykach i decyzjach celami sformuło-
wanymi w niniejszym artykule”.

    To końcowe zdanie tym mocniej podkreśla rozbieżności między obec-
nym sformułowaniem katalogu celów działania MFW a jego praktyką.
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W tym miejscu wykazano jedynie rozbieżność między traktatowymi a fak-
tycznymi celami i metodami działalności MFW oraz ukazano nikłe powiązanie 
tak ujętych celów z głównym nurtem koncepcji zrównoważonego rozwoju, do 
której MFW chętnie się odwołuje.

Odniesienia do zrównoważonego rozwoju w publikacjach dotyczących fak-
tycznej działalności MFW zostaną przedstawione w części trzeciej, a ocenie 
wkładu MFW w zrównoważony rozwój będzie poświęcona część czwarta ar-
tykułu.

3. Odniesienia do zrównoważonego rozwoju w publikacjach MFW

Specyfiką międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak MFW czy 
Bank Światowy, jest z pozoru działalność mocno ograniczona do transakcji fi-
nansowych. Jednakże, mimo pewnych różnic związanych ze szczegółowym 
charakterem działania, obie instytucje mają potencjalne możliwości silnego od-
działywania na wiele dziedzin życia w krajach korzystających z ich funduszy. Co 
charakterystyczne, większe znaczenie i zarazem silniejsze skutki ma współpra-
ca z tymi instytucjami dla krajów słabiej rozwiniętych, o mniejszej samodziel-
ności finansowej i większych zagrożeniach dla ich zrównoważonego rozwoju.

MFW ma świadomość zbieżności między charakterystyką dominującej gru-
py swoich klientów a problemami zharmonizowania ładów środowiskowego, 
społecznego i gospodarczego zgodnie z paradygmatem koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju. Odwołania do koncepcji sustainable development można zna-
leźć w treści ponad 1200 pozycji znajdujących się w bazie publikacji MFW. 
Z drugiej strony, tylko kilka z nich odwołuje się w tytule do tej koncepcji, choć 
nie wszystkie mają treść bezpośrednio jej poświęconą.

Ostatecznie, tylko dwie publikacje MFW można uznać za w dużej mierze 
poświęcone zrównoważonemu rozwojowi. Pierwsza to 40-stronicowy zeszyt 
z 2002 roku, w którym omówiono fiskalne wymiary zrównoważonego rozwoju 
(Gupta i in. 2002). Drugą jest liczący prawie 300 stron raport z 2008 roku roz-
patrujący wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju na tle powiązań Mile-
nijnych Celów Rozwoju z problemami środowiska (The World Bank), jednakże 
jest to publikacja wydana przez Bank Światowy, w której przygotowaniu po-
magali pracownicy MFW.

Wśród publikacji MFW można znaleźć liczne odniesienia do związków mię-
dzy finansami i środowiskiem naturalnym, czego aktualnymi przykładami 
z 2012 roku mogą być: przewodnik dla decydentów, wskazujący, jak polityką fi-
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skalną ograniczać zmiany klimatyczne (de Mooij, Parry, Keen 2012), oraz arty-
kuł o finansowaniu inwestycji w proekologiczne technologie (Eyraud, Clements 
2012). Również ład społeczny w kontekście finansowym znajduje odzwiercie-
dlenie w opracowaniach MFW, jak choćby w serii raportów o strategii reduko-
wania biedy w poszczególnych krajach, np. raporty opublikowane w 2012 roku 
dotyczące Bangladeszu (IMF 2012a), Gwinei (IMF 2012b) i Laosu (IMF 2012c). 
Co ciekawe, niektóre raporty zostały przygotowane przez władze danego kra-
ju pod kuratelą MFW i przy współpracy z innymi organizacjami międzynaro-
dowymi (np. o Bangladeszu i Gwinei), a inne są raportami pracowników MFW 
(np. o Laosie).

W świetle dostępnych publikacji MFW można stwierdzić, że na poziomie 
werbalnym instytucja ta akceptuje koncepcję zrównoważonego rozwoju jako 
zestaw celów do osiągnięcia, jednakże pojawiają się wątpliwości co do szerszej 
akceptacji założeń tej koncepcji przez MFW.

4. Ocena stosunku MFW do zrównoważonego rozwoju

Zasadniczym obszarem rozbieżności między głównym nurtem koncepcji zrów-
noważonego rozwoju a jej ujęciem w wersji MFW jest stosunek do standardowo 
ujmowanego wzrostu gospodarczego. W literaturze dotyczącej zrównoważone-
go rozwoju dominuje krytyka wzrostu gospodarczego jako polityczno-gospo-
darczego celu działania (Rogall 2010: 28). Zarazem pojawiają się propozycje ak-
ceptacji jedynie „zazielenionego” wzrostu gospodarczego, spełniającego ostre 
kryteria ekologiczne i społeczne, co wiąże się z zupełnie odmiennym od stan-
dardowego sposobem definiowania i kalkulowania wzrostu gospodarczego 
(Borys 2007: 280). Generalnie, wzrost gospodarczy na pewno nie jest traktowa-
ny w koncepcji zrównoważonego rozwoju jako podstawowe narzędzie osiąga-
nia jej celów. Zakłada się w niej konieczność wzrostu produktywności zasobów 
większego niż wzrost PKB oraz, niejako w konsekwencji, wzrost jakości życia 
zamiast wzrostu dochodów w krajach przemysłowych [m945, 2.08], gdyż ina-
czej eksploatacja środowiska naturalnego przekroczy bezpieczne granice.

Dokładnie odwrotnie wzrost gospodarczy jest oceniany z perspektywy 
MFW. Przykładowo, w opracowaniu o roli polityki fiskalnej w zrównoważo-
nym rozwoju (Gupta i in. 2002: 2) podkreśla się wyniki badań sugerujących, 
że klasyczny wzrost gospodarczy w przynajmniej 90% przypadków, gdy kraj 
osiągał wzrost co najmniej 2%, przynosił poprawę sytuacji najuboższych. Ma 
to oznaczać, że inwestowanie w przyspieszanie standardowego wzrostu go-
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spodarczego jest najlepszym sposobem rozwiązania podstawowych proble-
mów w ramach społecznego ładu zrównoważonego rozwoju. Brakuje przy tym 
odniesienia do problemu zmienności gospodarki rynkowej, która przez to nie 
wykazuje zdolności do utrzymania stałego i stabilnego wzrostu gospodarcze-
go, co rzutuje również na niestabilność sytuacji najuboższych.

W swych opracowaniach MFW nie rozpisuje się o (przynajmniej krótko- 
i średnioterminowym) konflikcie między poziomem standardowego wzrostu 
gospodarczego a znacznymi nakładami proekologicznymi w połączeniu z ogra-
niczeniami eksploatacji zasobów środowiska, które według koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju są tym bardziej konieczne, im bardziej spóźnione.

MFW eksponuje związek między polityką fiskalną a zrównoważonym roz-
wojem (Gupta i in. 2002: 3–5), ale podkreśla stanowczo, że odbywa się to przez 
służebną rolę polityki fiskalnej wobec wzrostu gospodarczego. Oznacza to 
jednak intensyfikację eksploatacji środowiska i jego zasobów w połączeniu 
z ograniczeniem bezpośredniego społecznego wymiaru polityki fiskalnej. Ta-
kie podejście stwarza istotne niebezpieczeństwo załamania się całego modelu, 
gdy wzrost gospodarczy napotka poważne bariery w danym kraju lub grupie 
krajów (choćby z powodu wahań cen surowców czy, jak obecnie, kryzysu finan-
sowego). Trudno uznać za zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju wy-
raźne przedkładanie funkcji alokacyjnej finansów publicznych nie tylko nad 
funkcję redystrybucyjną, ale także nad powiązaną z nią w pewnym zakresie 
funkcję stabilizacyjną.

Stanowisko MFW w sprawie zrównoważonego rozwoju można również 
ocenić na podstawie przemówienia jego prezesa, Christine Lagarde, wygło-
szonego w kontekście Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrów-
noważonego Rozwoju (Lagarde 2012), która odbyła się w dniach 20–22 czerw-
ca 2012 roku w Rio de Janeiro – co ciekawe, nie w jej ramach, a na forum The 
Center for Global Development w Waszyngtonie. O ile akceptowalne z punktu 
widzenia głównego nurtu zrównoważonego rozwoju są spostrzeżenia o obec-
nym potrójnym światowym kryzysie – gospodarczym, środowiskowym i spo-
łecznym – a także o znaczeniu stabilności makroekonomicznej i finansowej, 
o tyle charakterystyczne dla instytucji „consensusu waszyngtońskiego” sil-
ne podkreślanie roli przyspieszenia wzrostu gospodarczego budzi zastrzeże-
nia. Stwierdzenie, że wzrost gospodarczy potrzebuje stabilności, nie wymaga 
oceny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, jednakże opinia, że tylko 
przy wzroście gospodarczym możliwa jest stabilność, koliduje z założeniami 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza gdy w roli głównego motoru napędowe-
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go wyjścia ze wspomnianego potrójnego kryzysu jest prezentowane pobudza-
nie popytu.

Co ważne, zwiększeniu popytu ma być silnie podporządkowana dostoso-
wawcza (accommodative) polityka pieniężna, użycie publicznych środków do 
bezpośredniego wsparcia banków oraz, gdy tylko fiskalnie możliwa, przyjazna 
wzrostowi („growth friendly”) polityka. Jednocześnie, ma temu towarzyszyć 
wdrażanie średniookresowych planów redukcji długu publicznego, traktowa-
nych jako instrument stabilizacji fiskalnej, w połączeniu z reformami w sekto-
rach nierynkowych (czyli głównie w sektorze publicznym) oraz na rynku pracy 
w sposób zwiększający zatrudnienie wśród najmłodszych i najstarszych praco-
biorców.

Powyższe i uzupełniające opinie mają stanowić argumenty za zwiększe-
niem zasobów finansowych MFW przeznaczonych na preferencyjne pożyczki, 
co prezes Lagarde uważa za jeden ze swoich priorytetów.

Analiza przedstawionych założeń popytowej recepty MFW na wyjście 
z obecnego kryzysu i kontynuowanie zrównoważonego rozwoju budzi istot-
ne wątpliwości. Dla wielu krajów, nie tylko z Unii Europejskiej, założenia te 
oznaczałyby połączenie luźnej, proinflacyjnej polityki pieniężnej (wysoka po-
daż pieniądza, niskie stopy procentowe) z wysokimi wydatkami publicznymi 
na wszelkie możliwe działania pobudzające popyt i wzrost gospodarczy, na 
redukcję zadłużenia publicznego (zwłaszcza wobec zagranicy), na dokapitali-
zowanie banków pieniędzmi podatników oraz na reformę sektora publiczne-
go i rynku pracy. Trudno w takiej sytuacji oczekiwać znaczących nakładów na 
ochronę środowiska i bieżące przeciwdziałanie ubóstwu, zarówno ze strony 
sektora publicznego, jak i prywatnego. Najbardziej prawdopodobnym efektem 
takiego zestawu działań będzie konieczność skorzystania ze wsparcia finan-
sowego z MFW, co, jak wskazano powyżej, władze tej instytucji przewidują. 
Ponieważ MFW udziela pożyczek, stawiając krajom je zaciągającym warunek 
przestrzegania sformułowanych przez siebie zaleceń, tą drogą instytucja ta 
może wzmocnić swoją pozycję swoistego „rządu światowego”.

Jak wspomniano w części pierwszej, z koncepcją zrównoważonego roz-
woju wiąże się idea światowego kierowania (global governance), z założenia 
sprzeczna z pomysłem światowego rządu, zwłaszcza z MFW w tej roli. Global 
governance ma nawiązywać do kantowskiej idei federacji światowej z koniecz-
nym minimum centralnej władzy państwowej (Kośmicki 2005: 152), czemu 
najlepiej z obecnie istniejących instytucji może służyć Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (Kośmicki 2010: 16). Oznacza to rearanżację światowego ukła-
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du polityczno-gospodarczego w kierunku wielostronnej współpracy (multila-
teralizmu) w miejsce dotychczasowej dominacji polityczno-gospodarczej jed-
nego kraju (unilateralizm USA), za której strażnika jest uważany właśnie MFW.

 Zakończenie

Zdaniem autora, o instrumentalnym podejściu MFW do koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju świadczą nie tylko poglądy zawarte w prezentowanych publi-
kacjach, ale również kwestie, których się w nich nie porusza. MFW jako insty-
tucja pieniężna o globalnym oddziaływaniu, nie tylko z nazwy, pomija sprawę 
systemowej reformy współczesnego światowego ładu pieniężnego, co świad-
czy o założeniu, że generalnie ład ten nie jest źródłem obecnych problemów 
globalnych. Praktycznie ignorowane przez MFW sprawy, takie jak skutki funk-
cjonowania pieniądza fiducjarnego, czyli pozbawionego kotwicy wartości, 
oraz pełnienia przez fiducjarnego dolara funkcji waluty światowej, zwłaszcza 
w rozliczeniach surowcowych, a także destabilizująca gospodarki działalność 
wielkich banków i kapitału spekulacyjnego, niewątpliwie zasługują na wnikli-
wą analizę z punktu widzenia perspektyw zrównoważonego rozwoju, a nawet 
wręcz jej wymagają.

Każde z wymienionych zagadnień ma istotne, a przy tym złożone konse-
kwencje ekonomiczne zarówno dla poszczególnych gospodarek krajowych, jak 
i światowego ładu gospodarczego, przez co nie sposób przedstawić ich kom-
pleksowo w tym artykule . Warto jednak na koniec zasygnalizować narastają-
cy obecnie problem roli dolara jako waluty światowej w związku z rosnącym 
zagrożeniem tzw. wojnami walutowymi (precyzyjniej byłoby je nazwać wa-
lutowymi wojnami deprecjacyjnymi). Stany Zjednoczone intensywnie wyko-
rzystują osłabianie kursu dolara wobec innych walut jako kluczowe narzędzie 
swej polityki antykryzysowej, zwiększając podaż dolara oraz utrzymując bar-
dzo niskie stopy procentowe. Prowokuje to wiele krajów, jak choćby Japonię, 
Koreę Południową czy Brazylię, do ratowania konkurencyjności cenowej ich 
eksportu i hamowania napływu zagranicznych kapitałów spekulacyjnych za 
pomocą osłabiania kursu swoich walut względem dolara. Narastająca w efek-
cie globalna niestabilność kursowa stanowi zagrożenie dla ekonomicznego 
ładu w ramach zrównoważonego rozwoju, co siłą rzeczy wpływa również na 
ład społeczny.

Jeżeli Międzynarodowy Fundusz Walutowy poważnie traktuje koncepcję 
zrównoważonego rozwoju, to w świetle przytoczonych wyżej jego statuto-
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wych celów działalności powinien odgrywać rolę wiodącego animatora dzia-
łań odsuwających groźbę wojen walutowych, zamiast zbywać temat wypo-
wiedziami swojej szefowej, jak miało to miejsce na szczycie G-20 w Moskwie 
16 lutego 2013 roku (IMF 2013).
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