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Wprowadzenie 
 
Miejsce i rola państwa w gospodarce należą do kwestii, które nigdy nie 

tracą na aktualności i zawsze warto je podejmować. Na przestrzeni ostat-
niego stulecia pole i zakres ingerencji państwa w sprawy gospodarcze pod-
legały znaczącej ewolucji. W największym przybliżeniu zjawisko to ilustro-
wane jest rozrostem sfery publicznej, mierzonej udziałem wydatków sek-
tora rządowego w PKB dzisiejszych krajów rozwiniętych. Okazuje się, iż 
stosunek ten wzrósł trzy-czterokrotnie. Równolegle do tej tendencji zna-
czącemu rozwojowi podlegała myśl ekonomiczna, przy czym jedną 
z głównych osi sporów i kontrowersji pomiędzy teoretykami stanowiły 
właśnie wzajemne relacje państwa i gospodarki. Zakres i sposoby regulacji 
centralnej oraz ich relacja do regulacji rynkowej zmieniają się w czasie. 
Trudno nie zauważyć, że – analogicznie do rozwoju gospodarczego – teoria 
ekonomii podlega swoistemu cyklowi, w ramach którego okresy wiary sa-
moregulacyjne moce mechanizmu rynkowego występują na przemian 
z postrzeganiem rządu jako gwaranta stabilności i wzrostu. Na krytyce wizji 
klasyków, którą streścić można do koncepcji niewidzialnej ręki rynku i pań-
stwa jako stróża nocnego, budowały idee keynesowskie, dopuszczające 
znacznie silniejszy interwencjonizm państwa i aktywną politykę stymulo-
wania globalnego popytu. Ta myślowa sinusoida miała swą kontynuację 
w dekadzie lat siedemdziesiątych, kiedy recepty keynesowskie przestały 
działać, a także w latach osiemdziesiątych, gdy politykę makroekono-
miczną oparto silniej na zaleceniach neoklasyków. Trzy dekady dominacji 
retoryki neoliberalnej wieńczy światowy kryzys, który z pewnością przesu-
nie akcenty, zarówno w codziennej praktyce polityki gospodarczej, jak 
również modelach ekonomistów.  

W realiach kapitalizmu mieszanego, a za taki należy uznać systemy 
ekonomiczne współczesnych krajów rozwiniętych, obecność państwa 
w gospodarce przyjmuje niezmiernie szeroki zakres i obiera różnorodne 
formy. Ta odmienność utrudnia badaczom uchwycenie powiązań i zależ-
ności, oraz formułowanie wniosków i zaleceń. Rozwiązania przyjęte w jed-
nym kraju nie muszą przecież wcale się sprawdzić w innym. Jedną z per-
spektyw podejmowanych analiz tworzą trzy płaszczyzny, odpowiadające 
funkcjom alokacyjnej, redystrybucyjnej i stabilizacyjnej spełnianym przez 
państwo w gospodarce, a nakierowanym na eliminowanie zawodności 
rynku. W literaturze przedmiotu coraz więcej miejsca poświęca się pań-
stwu jako regulatorowi ustalającego zasady postępowania podmiotów go-
spodarujących.  
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Ekonomiczna analiza instytucji i funkcjonowania sfery publicznej tworzą 
niezmiernie ciekawe nurty współczesnej myśli ekonomicznej. Ich szerokie 
spektrum zainteresowania obejmuje między innymi badania nad syste-
mami praw własności, strukturami zarządzania i mechanizmami politycz-
nymi oraz ich rolą we wspieraniu rozwoju gospodarczego. Koncepcje te, na 
ogół lokowane w obrębie ekonomii instytucjonalnej, są atrakcyjne od 
strony intelektualnej i płodne poznawczo, gdyż pozwalają na wyjaśnienie 
różnic w stopniu rozwoju krajów o podobnym wyposażeniu w czynniki 
produkcji i porównywalnym dostępie do technologii. W tym miejscu warto 
nadmienić, za D. Northem, iż instytucje to nic innego jak reguły gry. Gdy 
reguły gry są jasne i zrozumiałe dla uczestników, wtedy gracze osiągają 
lepsze rezultaty. W skali makro – kraje dysponujące lepszymi regulacjami 
wykazują większy potencjał wzrostu i lepsze wyniki od państw o regula-
cjach miernej jakości. Należy zauważyć, że w odniesieniu do sfery regulacji 
„więcej” wcale nie oznacza „lepiej”. Wyniki badań empirycznych i do-
świadczenia szeregu krajów dobitnie wskazują, że przerost aktywności 
państwa na tym obszarze działa hamująco na inicjatywę podmiotów na 
płaszczyźnie mikroekonomicznej i generuje szereg niepożądanych zjawisk 
ubocznych. 

Niniejsza monografia wpisuje się w dyskusję o powiązaniach pomiędzy 
działalnością państwa w sferze szeroko pojętej regulacji, budowy instytucji 
i mechanizmów pomagających koegzystować jednostkom gospodarującym 
a wynikami gospodarczymi. Oczywiście udzielenie wyczerpującej odpo-
wiedzi na proste z pozoru pytania: „ile państwa w gospodarce?”, „co i jak 
regulować?” wykracza poza ramy nawet najbardziej rozbudowanych opra-
cowań. Z konieczności skoncentrowaliśmy się na omówieniu wybranych, 
aczkolwiek szczególnie istotnych, zagadnień, które odgrywają doniosłą rolę 
w procesie kształtowania potencjału rozwojowego każdego kraju.  

Prezentowana książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym 
rozdziale Autor dokonał przeglądu teorii ekonomicznych z perspektywy ich 
implikacji dla regulacji rynków. Pierwotny punkt odniesienia stanowiła tu 
klasyczna, pigouwiańska ekonomia dobrobytu, która uzasadnia regulację 
rynków przez wskazanie ich ułomności w warunkach monopolistycznych, 
lub też występowanie nieefektywności rynku ze względu na istnienie dóbr 
publicznych, efektów zewnętrznych oraz asymetrię informacji. W świetle 
ekonomii dobrobytu zjawiska te skutkują trwałym odejściem systemów 
gospodarczych od paretowskiego optimum. Z tej perspektywy aktywność 
regulacyjna państwa ograniczając oddziaływanie tak rozumianych ułomno-
ści rynków jest korzystna dla efektywności ekonomicznej, gdyż może kie-



 L        Wprowadzenie      43 
 

rować system gospodarczy w stronę optimum. Tymczasem adekwatność 
powyższej teorii do rzeczywistości gospodarczej jest ograniczana przez ry-
gorystyczne, a zarazem bardzo nierealistyczne ukryte założenia. Są to ope-
racyjna doskonałość państwa w odniesieniu do efektywności jego działań 
oraz niskiego kosztu dostępu do informacji. Jednak najbardziej idealistycz-
nym założeniem tej teorii jest weberowska wiara w bezwzględne maksy-
malizowanie funkcji dobrobytu społecznego przez agendy państwa. Owe 
nierealistyczne złożenia zostały odrzucone przez ekonomistów rozwijają-
cych podejście określane jako teoria wyboru publicznego, które bazowało 
na bardzo realistycznym założeniu występowania oportunizmu ludzkiego 
działania niezależnie od pełnionej roli społecznej. W rezultacie wykorzy-
stania mikroekonomicznych narzędzi w sferze wyborów politycznych do-
strzeżono zupełnie odmienne przyczyny regulowania rynków, czego kon-
sekwencją jest konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec 
twierdzenia o dobroczynnym wpływie regulacji na poziom dobrobytu spo-
łecznego. Autor rozdziału z szerokiego spektrum zagadnień związanych 
z teorią wyboru publicznego przedstawił koncepcje bezpośrednio związane 
z problemem regulacji: model optimum regulacji, teorie poszukiwania ren-
ty politycznej oraz teorię działań kolektywnych. W ostatniej części oma-
wianego rozdziału zostały omówione potencjalne negatywne skutki inge-
rencji państwa w mechanizm rynkowy, które wynikają z analizowanych 
teorii. 

Rozdział drugi prezentuje wyniki badania poświęconego wpływowi ak-
tywności regulacyjnej państwa na rozwój i możliwości wykorzystania po-
tencjału gospodarki opartej na wiedzy, czy też nowej gospodarki. Najważ-
niejszym elementem decydującym o zdolności danego kraju do skorzysta-
nia z wspomnianych możliwości jest tempo powstawania i dyfuzji nowych 
rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych, które prowadzą do 
podwyższenia tempa wzrostu ogólnej produktywności czynników wytwór-
czych w danym kraju. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione za-
równo argumenty teoretyczne, jak również dowody empiryczne wskazują-
ce, że kluczowy wpływ na tempo biznesowego wykorzystania innowacji 
wywiera aktywność regulacyjna państwa w sferze kreowania ładu konku-
rencyjnego danej gospodarki oraz porządku instytucjonalnego rynku pracy. 
Działania regulacyjne skutkujące ograniczeniem presji konkurencyjnej da-
nej gospodarki eliminują bodźce do wprowadzania nowych rozwiązań 
przez istniejące podmioty gospodarcze oraz są źródłem barier wejścia dla 
nowych podmiotów. Skutkuje to ograniczeniem zjawiska schumpeterow-
skiej kreatywnej destrukcji stanowiącego podstawę procesów prowadzą-
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cych do przyspieszenia tempa wzrostu produktywności, a tym samym 
główny determinant długookresowego wzrostu gospodarczego. Z kolei re-
gulacje prowadzące do usztywnienia rynku pracy są źródłem barier dla dy-
fuzji nowych rozwiązań organizacyjnych oraz podnoszą koszt ich wprowa-
dzenia. Konsekwencją tego zjawiska jest niższe tempo wzrostu produk-
tywności pracy w krajach charakteryzujących się nieelastycznymi rynkami 
pracy. Te teoretyczne wnioski zostały potwierdzone przez taksonome-
tryczną analizę przeprowadzoną dla krajów OECD. 

Przedmiot zainteresowania w rozdziale trzecim stanowi działalność re-
gulacyjna państwa w sferze konsumpcji. Autor w swych rozważaniach wy-
chodzi poza standardowe ramy ekonomii i proponuje wzbogacić analizę 
zachowań jednostek gospodarujących o perspektywę psychologiczną i so-
cjologiczną. Takie spojrzenie bazuje na przeprowadzonej krytyce zbioru za-
łożeń, na których opiera się klasyczna ekonomia, a które opisują zachowa-
nia konsumentów oraz rynków w wysoce niedoskonały sposób. Przytoczo-
ne argumenty, zdaniem autora, zmuszają ekonomię do rewizji koncepcji 
homo oeconomicus i pozwalają uzasadnić ingerencję państwa w sferę kon-
sumpcji. 

W rozdziale czwartym podjęto próbę ukazania problematyki potencjału 
rozwojowego i wzrostu gospodarczego przez pryzmat instytucji rynku pra-
cy i jego szeroko pojętej regulacji. Przedstawiono w nim najważniejsze po-
glądy formułowane w teorii ekonomii odnoszące się do konieczności pod-
jęcia przez państwo działań kształtujących dziedzinę stosunków pracy. 
W dalszej kolejności przybliżono modele regulacji, występujące w krajach 
rozwiniętych, oraz przestudiowano związki pomiędzy regulacjami rynku 
pracy a efektywnością ekonomiczną. Badanie objęło między innymi wpływ 
rozwiązań legislacyjnych na elastyczność rynku pracy i kształtowanie bodź-
ców na poziomie mikroekonomicznym. Następnie, już na szczeblu makro-
ekonomicznym, odmienne wyniki gospodarek krajów OECD analizowane 
zostają przez pryzmat determinantów wzrostu związanych z czynnikiem 
pracy. 

Rozdział piąty obejmuje problematykę niedoskonałości regulacyjnych 
w obrębie systemu finansowego, które zostały uwypuklone przez ostatni, 
rozwijający się od połowy 2007 r., kryzys. Rozważania otwiera przegląd ar-
gumentów teoretycznych przemawiających za regulacją rynków finanso-
wych i omówienie znaczenia systemu finansowego dla wzrostu gospo-
darczego. Szczególną uwagę zwrócono na sektor bankowy i agencje ratin-
gowe, z uwagi na ich rolę u źródeł kryzysu. Następnie zebrano najważniej-
sze zarzuty, formułowane w literaturze przedmiotu, wobec reguł funkcjo-
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nowania systemu finansowego. Rozdział zamyka syntetyczne zestawienie 
proponowanych kierunków reform, które mają szansę zostać podjęte 
w skali międzynarodowej. 

Międzynarodowe badania prowadzone w ciągu ostatniego trzydziesto-
lecia dowodzą, że jednym z najważniejszych determinantów dobrobytu 
społecznego oraz potencjału rozwojowego gospodarki jest poziom indywi-
dualnej przedsiębiorczości w danym kraju. Ten jest z kolei ściśle związany 
z efektywnością systemu instytucjonalnego, która jest pochodną aktywno-
ści państwa sferze regulacji. Praktyka gospodarcza ostatnich lat wskazuje 
na występowanie dodatniej zależności pomiędzy aktywnością regulacyjną 
państwa a wysokością kosztów transakcyjnych ponoszonych przez przed-
siębiorców oraz występowanie ujemnego oddziaływania wysokiego zakre-
su regulacji państwowych na stabilność środowiska biznesowego. Szósty 
rozdział niniejszej monografii prezentuje wyniki analizy, która wpisuje się 
w ten nurt badawczy. W rozdziale przyjęto założenie, iż współzależność 
pomiędzy rządem a podmiotami gospodarczymi jest oparta na relacji 
pryncypał-agent. Oznacza to, iż brak stabilnych warunków instytucjonal-
nych prowadzenia działalności gospodarczej oraz niska skuteczność pań-
stwa prawa pociąga za sobą wysoki poziom niepewności w prowadzeniu 
biznesu, co przekłada się na wspomniany wzrost kosztów transakcyjnych. 
Wysokie koszty transakcyjne z jednej strony przekładają się na obiektywne 
ograniczenia konkurencyjności międzynarodowej krajowego biznesu oraz 
są źródłem barier wejścia na rynek nowych potencjalnych przedsiębior-
ców, ale także stanowią barierę psychologiczną ograniczającą skłonność do 
indywidualnej inicjatywy. Wszystkie te zjawiska skutkują ograniczeniem 
poziomu przedsiębiorczości, a tym samym ograniczeniem potencjału roz-
wojowego kraju. W rozdziale tym przeprowadzona została analiza porów-
nawcza poziomu kosztów transakcyjnych w Polsce oraz pozostałych kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej z trzema wysoko rozwiniętymi krajami: 
Japonią, Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi. 

Kolejna część opracowania poświęcona zostaje zjawiskom kryzysowym 
w gospodarce. Warto pamiętać, iż kryzysy towarzyszą gospodarce rynko-
wej od jej początków. Wprawdzie każdy ma nieco inną genezę i przebieg, 
jednak ich studiowanie pomaga zrozumieć mechanizmy, za pomocą któ-
rych niszczycielska siła kryzysów oplata kolejne strategiczne sektory go-
spodarek i obniża potencjał wzrostu. W rozdziale szóstym zjawiska kryzy-
sowe analizowane zostają z perspektywy historycznej – od zarania gospo-
darki rynkowej, poprzez zaburzenia dotykające branż przemysłowych, 
skończywszy na kryzysach cyklicznych występujących współcześnie. Autor 
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do zalet przesileń zalicza obnażenie słabości gospodarki rynkowej oraz 
wymuszenie naprawy niesprawnych rozwiązań czyli „reguł gry ekonomicz-
nej”. Konkludując zauważa, iż osłabienie siły kryzysu będzie możliwe pod 
warunkiem poprawnego rozpoznania jego głównych przyczyn oraz skon-
struowania antykryzysowych „reguł gry”, głównie poprzez poszerzenie listy 
automatycznych stabilizatorów koniunktury. 

Ósmy rozdział monografii dotyczy aktywności regulacyjnej na szczeblu 
ponadpaństwowym w odniesieniu do rynku żywności. Kryzysy żywności 
i pasz z końca ubiegłego wieku wykazały słabe strony unijnych przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa żywności i jej zdrowotnej jakości. W rozdziale 
przybliżono najważniejsze przepisy nowego unijnego prawa odnoszących 
się do kwestii bezpieczeństwa żywności. 

Autorka ostatniego rozdziału analizuje pożądany kierunek i kształt ak-
tywności regulacyjnej państwa przez pryzmat jej związku z problemem 
ubóstwa. W pierwszej części rozdziału zostały ukazane zmiany w poziomie 
i strukturze dochodów polskiego społeczeństwa, a także został określony 
zasięg i głębokość ubóstwa w Polsce w latach 1998-2007 biorąc pod uwagę 
różne jego miary. Następnie przeanalizowano najważniejsze trudności, ja-
kie musi uwzględniać decydent gospodarczy oraz prawodawca w procesie 
tworzenia regulacji ukierunkowanych na zmniejszania skali i dotkliwości 
zjawiska ubóstwa. W rozdziale tym zostały omówione także normatywne 
propozycje rozwiązań regulacyjnych, które prowadzą z jednej strony do 
ograniczenia problemu ubóstwa, a jednocześnie nie powinny wywoływać 
ujemnych konsekwencji aktywności regulacyjnej państwa, wielokrotnie 
omawianych w niniejszej książce.  

Na koniec chcielibyśmy złożyć podziękowania Prof. Barbarze Polszakie-
wicz za recenzję monografii i cenne uwagi. Odpowiedzialność za wszelkie 
błędy spoczywa na redaktorach.   

 
Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński 

 
 
 
 
 



 

 

Introduction  
 
The place and role of the state in the economy are always current and 

worth focusing on. Over the last century the field and scope of state inter-
ference in economic affairs have been subject to significant evolution. This 
phenomenon is illustrated with the growth of the public sphere in devel-
oped countries, which can be measured by general government expendi-
ture share in GDP. It turns out that this ratio has increased three-fourfold 
for the last hundred years. Parallel to this trend, economic thought has 
been subject to a significant development. One of the main reasons for 
disputes and controversies among academics were this growing interac-
tion between the state and the economy. The scope and the government 
regulation approach, and their relationship to the market regulation have 
been changing over time. It is not hard to notice that – by analogy with 
economic development – an economic theory is subject to a kind of cycle 
in which periods of belief in the self-regulating capacity of the market me-
chanism occur alternately with the perception of government as the gua-
rantor of stability and growth. A critique of the classical vision, which can 
be summarized as the concept of the invisible hand of the market and the 
state as a night watchman, has been a foundation for Keynesian ideas, al-
lowing for much greater state interventionism and an active policy to sti-
mulate global demand. This mental sinusoid had its continuation in the se-
venties, when the Keynesian recipe stopped working, and in the eighties, 
when macroeconomic policies were based closely on the recommenda-
tions of neoclassic economists. Three decades of neo-liberal rhetoric do-
minance crowns the global crisis which is believed to shift emphasis in the 
everyday practice of economic policy, as well as the economists’ models.  

In the reality of mixed capitalism, and contemporary economic systems 
of developed countries should be considered as such, the state's interven-
tion in economy usually takes a broad scope and takes various forms. This 
difference makes it difficult for researchers to capture some links and in-
terdependences or formulate conclusions and recommendations. The so-
lutions adopted in one country do not need to be effective in another one. 
One of the perspectives, usually taken in many analyses, is formed by 
three levels corresponding to allocation, redistribution and stabilization 
functions that are fulfilled by the state in the economy, and that should 
lead to the elimination of market failure. In the literature, more and more 
space is devoted to the state as a regulator setting the rules of conduct for 
all economic actors. 
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The economic analysis of institutions and the functioning of the public 
sphere constitute an especially interesting trend of modern economic 
thought. Their broad spectrum of interests includes research into systems 
of property rights, governance structures and political processes and their 
role in supporting economic development. These concepts, usually placed 
within institutional economics, are attractive and intellectually prolific, as 
they allow to explain the differences in the development of countries with 
similar economic factor endowment and comparable access to technolo-
gy. At this point it is worth mentioning after D. North, that the institutions 
are nothing more than rules of the game existing in the economic system. 
When the rules of the game are clear and understandable to participants, 
then the players will achieve better results. On the macro level – countries 
with better regulations show greater potential for growth and better re-
sults than countries with mediocre quality regulations. It should be noted 
that in relation to the sphere of regulation “more” does not necessarily 
mean “better”. The results of empirical research and experience of several 
countries clearly indicate that excess of the state's activity in this area op-
erates as a brake on the initiative of individuals at the microeconomic lev-
el, and generates a number of undesirable side effects. 

This monograph is part of the discussion about the connections be-
tween the activities of the state in the broad sphere of regulations, devel-
opment of institutions or mechanisms to help individuals to coexist, and 
an economic performance. Of course, providing comprehensive answers 
to seemingly simple questions: “How much state in the economy?” or 
“What and how to regulate?” goes beyond even the most extensive stu-
dies. Out of necessity, we focused on discussion of some particularly im-
portant issues that play a dominant role in shaping the development po-
tential of each country. 

In chapter 1 the author has made a review of economic theories from 
the perspective of their implications for the regulation of the markets. The 
initial point of reference here was a classic Pigovian welfare economics, 
which justifies the regulation of markets by pointing to their defects in 
monopoly conditions, or the presence of market failure due to the exis-
tence of public goods, externalities and information asymmetry. In the 
view of welfare economics, these phenomena result in a permanent de-
parture from Pareto’s optimum of the economic systems. From this pers-
pective, the regulatory activity of the state that can reduce the impact of 
uncertainties of the markets is considered as beneficial for economic effi-
ciency, because it can guide the economic system towards the optimum. 
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However, the adequacy of this theory to the economic reality is con-
strained by strict and very unrealistic implicit assumptions. These are, for 
example, operational excellence of the state that results in the high effec-
tiveness of its intervention and low-cost access to full information. But the 
most idealistic assumption of this theory is Weberian belief that state 
agencies always tend to maximize the social welfare function. These un-
realistic assumptions have been rejected by economists developing an ap-
proach known as public choice theory, which was based on a realistic as-
sumption of opportunism prevalence of human action irrespective of the 
role of an individual in society. As a result of the use of microeconomic 
tools in the area of policy choices, completely different reasons to regulate 
markets were noticed. Consequently it is especially needed to be particu-
larly cautious in the face of claims of beneficial impact of regulation on the 
level of social welfare. Of a wide range of issues related to public choice 
theory the author of the chapter presented concepts directly related to 
the problem of regulation: the model of optimum regulation, political rent 
seeking theory and the theory of collective action. In the final section of 
this chapter the potential negative effects of state interference in market 
mechanisms that result from the analysed theory have been discussed. 

Chapter 2 presents results of the research on the impact of state regu-
latory activity on the development and utilizing the potential of knowledge 
based economy or the new economy. The most important element in de-
termining country's ability to take advantage of these opportunities is the 
pace of creation and diffusion of new technological and organizational so-
lutions, which leads to increase in the growth of total factor productivity. 
This chapter presents both theoretical and empirical arguments showing 
that the pace of business innovation is mostly influenced by the state reg-
ulatory activity in the sphere of creating a competitive order of the econ-
omy and institutional arrangements of the labor market. Regulatory ac-
tions resulting in a reduction of the competitive pressure in a given econ-
omy eliminate incentives for creating new solutions by of existing compa-
nies and are a source of entry barriers for the new enterprises and new 
entrepreneurs. This results in the reduction of Schumpeterian creative de-
struction phenomenon underlying the processes that lead to the accelera-
tion of productivity growth, and thus the main determinants of the long-
term economic growth. Furthermore, regulations leading to rigidity of the 
labor market are the source of barriers to the diffusion of new organiza-
tional solutions and raise the cost of their implementation. The conse-
quence of this phenomenon is the lower rate of growth of labor productiv-
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ity in the countries with inflexible labor markets. These theoretical findings 
were confirmed by the taxonometric analysis carried out for OECD coun-
tries. 

Chapter 3 is devoted to a state regulatory activities in the sphere of 
consumption. The author in his reflections goes beyond the standard eco-
nomic framework and proposes to enrich the analysis of the behavior of 
individuals with psychological and sociological approach. This perspective 
is based on the criticism of a set of assumptions on which classical eco-
nomics is built, which describe the behavior of consumers and markets in 
a highly imperfect way. According to the author, presented arguments 
force economists to revise the homo economicus concept and can justify 
the state interference in the sphere of consumption.  
  Chapter 4 attempts to show the problems of potential development 
and economic growth through the prism of labor market institutions and 
their broader regulation. It presents key ideas formulated in economic 
theory relating to the need for the state to interfere in the field of labor 
relations. Subsequently some models of regulation that occur in devel-
oped countries were brought closer, and the relationship between labor 
market regulation and economic efficiency was discussed. The study cov-
ers the impact of legislative solutions to labor market flexibility and incen-
tives development at the microeconomic level. Then, on a macroeconomic 
level, the different results of the OECD economies are examined through 
the prism of growth determinants related to labor factor. 

Chapter 5 covers the problem of regulatory inadequacy within the fi-
nancial system, which has been highlighted by the recent, growing from 
mid-2007 crisis. The reflections are opened by review of theoretical argu-
ments in favor of the regulation of financial markets and discussions on 
the importance of the effectiveness of financial system for economic 
growth. Particular attention was paid to the banking industry and credit 
rating agencies due to their role in the causes of the crisis. Then, the main 
complaints concerning the governing rules in the financial system formu-
lated in the literature were discussed. This chapter is closed with synthetic 
summary of the guidelines for the reforms which are likely to be taken on 
an international scale in the future.  

International research over the last three decades have shown that one 
of the most important determinants of social welfare and potential devel-
opment of the economy is the level of individual entrepreneurship in the 
country. This, in turn, is closely related to the effectiveness of the institu-
tional system, which is the result of activity of state in the sphere of regu-
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lation. The business practice in recent years indicates the existence of 
a positive relationship between the regulatory activity of the state and the 
amount of transaction costs incurred by traders and the presence of the 
negative impact of a high range of state regulation on the stability of the 
business environment. The seventh chapter of this monograph presents 
the results of the analysis, which is part of that research program. The 
study assumed that the interaction between the government and enter-
prises is based on principal-agent relationship. This means that the lack of 
a stable institutional economic environment and the low effectiveness of 
law entails a high degree of uncertainty in the conduct of business, which 
translates into higher transaction costs mentioned. High transaction costs, 
on the one hand, are translated into objective constraints of the interna-
tional competitiveness of domestic business and are a source of entry bar-
riers for new potential entrepreneurs. On the other hand high transaction 
costs also result in psychological barriers that restrict the tendency for in-
dividual initiative. All these phenomena have the effect of reducing the 
level of entrepreneurship, thereby limiting the potential development of 
the country. In this chapter, a comparative analysis of the level of transac-
tion costs in Poland and other countries of Central and Eastern Europe 
with three highly-developed countries: Japan, Germany and the United 
States has been carried out. 

Next part of the book is devoted to the crisis phenomena in the econ-
omy. It is worth remembering that the crises have accompanied market 
economy since its beginning. Even though each has a slightly different ori-
gin and course, studying them helps to understand the mechanisms by 
which the destructive power of crises encompass strategic sectors of the 
economies and reduce their potential for growth. In the eight chapter the 
phenomena of crisis are analyzed from a historical perspective – from the 
beginning of a market economy, through the disturbances affecting indus-
tries, ending on the crises occurring today. According to the author the 
benefits of crises include exposure of some weakness of the market econ-
omy and making the economists realize the need to repair some faulty so-
lutions and “economic rules of the game”. In conclusion the author notes 
that weakening of the crisis destructive power will be possible under the 
condition of correct diagnosis of its main causes, and constructing anti-
crisis “rules of the game”, mainly by extending the list of economic auto-
matic stabilizers. 

Chapter 8 of the monograph concerns the level of regulatory activity on 
the international level in relation to the food market. The crises of food 
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and feed from the end of the last century showed weakness of EU legisla-
tion on food safety and their quality. The chapter brought closer the main 
provisions of the new EU law relating to food safety issues. 

The author of the last chapter examines the desired direction and 
shape of the regulatory activity of the state through the prism of its rela-
tionship to poverty. In the first part of the chapter some changes in the 
level and structure of incomes of Polish society were shown, the scope 
and depth of poverty in Poland in 1998-2007 taking into account its vari-
ous measures were presented. Then the key difficulties that must be taken 
into account by economic policy maker and legislator in the process of 
creating regulations aiming at reducing the scale and severity of poverty 
were discussed. In this chapter there were also given some normative 
proposals of regulatory arrangements that on the one hand lead to reduc-
tion of poverty, and yet should not cause negative consequences of state 
regulatory activity, which has been repeatedly discussed in this book.  

In the end we would like to thank Professor Barbara Polszakiewicz for 
the review of the monograph and valuable comments. The responsibility 
for any errors is taken by the editors. 

 
Adam P. Balcerzak, Michał Moszyński 
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