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Wprowadzenie
Na pierwszy rzut oka globalizacja kojarzy si´ z upodobnieniem zachowaƒ konsumentów, prawie wsz´dzie na Êwiecie kupujàcych hamburgery z McDonalds i oglàdajàcych filmy z Hollywood. Jednak globalizacj´,
rozumianà jako post´pujàce umi´dzynarodowienie dzia∏alnoÊci gospodarczej, lub – inaczej – jako coraz ÊciÊlejsze scalanie gospodarek narodowych, prowadzàce do powstawania jednolitej gospodarki Êwiatowej,
tworzy wiele ró˝norodnych i z∏o˝onych zjawisk oraz procesów.
Umi´dzynaradawianie gospodarek nie jest zjawiskiem nowym. Odkrycia geograficzne otworzy∏y niegdyÊ przed Europejczykami nowe rynki.
Wielkie migracje ludnoÊci nast´pujà praktycznie od zawsze. A w epoce
wiktoriaƒskiej handlowano towarami nie mniej intensywnie ni˝ dziÊ.
Jednak obecna globalizacja ró˝ni si´ od wczeÊniejszych form umi´dzynaradawiania ˝ycia gospodarczego. Cechuje jà – po pierwsze – rosnàca
mobilnoÊç kapita∏u i dóbr, a nawet – traktowanych dotàd jako niehandlowe – us∏ug. Po drugie, towarzyszy jej post´p techniczny dokonujàcy
si´ na niespotykanà wczeÊniej skal´, a zw∏aszcza b∏yskawiczne rozprzestrzenianie si´ innowacji. Po trzecie, gwa∏townie spadajà koszty transakcyjne gospodarczej wspó∏pracy z zagranicà, w tym przede wszystkim
koszt transportu i ∏àcznoÊci. Zmniejsza si´ znaczenie czasu i przestrzeni. Dzi´ki rewolucji informatycznej granice mi´dzy krajami przestajà
hamowaç przep∏yw towarów i czynników produkcji (przede wszystkim
kapita∏u finansowego). Post´p w transporcie lotniczym (zw∏aszcza wykorzystywanie samolotów odrzutowych do przewozu pasa˝erów), morskim i drogowym (zbiornikowce i kontenery obni˝ajàce koszt przewozu
dóbr masowych) wspiera mi´dzynarodowà wspó∏prac´ gospodarczà. Po
czwarte, post´puje liberalizacja wielu sfer dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Wysi∏ki liberalizacyjne sà podejmowane zarówno na poziomie narodowym, jak i ponadnarodowym. W przypadku pojedynczych paƒstw chodzi przede wszystkim o podj´cie w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej procesu przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Konsekwencjà jest m.in. otwieranie si´ gospodarek na
handel z zagranicà oraz nap∏yw zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. Ponadto, w wielu krajach (tak˝e tych o gospodarce rynkowej) post´puje proces prywatyzacji i deregulacji sektorów gospodarki, które
wczeÊniej stanowi∏y w∏asnoÊç paƒstwa lub by∏y zmonopolizowane.
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Zwi´kszy∏o to mo˝liwoÊç nap∏ywu do nich kapita∏u zagranicznego.
Wielostronna liberalizacja (nast´pujàca m.in. wskutek negocjacji w ramach GATT/WTO) obejmuje znacznà cz´Êç mi´dzynarodowej wymiany towarów i us∏ug. Trwajà prace nad mi´dzynarodowym uregulowaniem przep∏ywu kapita∏u (Multilateral Agreement on Investment,
MAI) oraz nad ochronà w∏asnoÊci intelektualnej. Lokalnie, w ramach
regionalnych ugrupowaƒ integracyjnych przep∏yw dóbr, us∏ug i czynników produkcji staje si´ coraz bardziej swobodny.
W dobie post´pujàcego umi´dzynarodowienia gospodarki rynek Êwiatowy przestaje byç zbiorem rynków narodowych i mi´dzynarodowych,
stajàc si´ raczej globalnym rynkiem poszczególnych produktów. W konsekwencji, kraje i ich w∏adze gospodarcze tracà na znaczeniu, a zyskujà je firmy wielonarodowe, coraz mniej poddajàce si´ zewn´trznej kontroli, w tym kontroli narodowych w∏adz publicznych. Wobec tego
nieskuteczne stajà si´ niektóre rodzaje polityki gospodarczej (np. polityka ochrony konkurencji na rynku narodowym).
Jednak Êwiat bynajmniej nie sta∏ si´ jednà globalnà gospodarkà.
W portfelach inwestorów nadal przewa˝ajà krajowe, a nie zagraniczne
papiery wartoÊciowe. O braku jednolitych cen naj∏atwiej si´ przekonaç
podró˝ujàc. A rynek pracy Unii Europejskiej wcià˝ jest podzielony na
rynki narodowe z powodu choçby barier j´zykowych ... JednoczeÊnie
pog∏´bia si´ przepaÊç mi´dzy bogatymi a biednymi krajami. W 1990 r.
najbogatsze paƒstwo Êwiata by∏o o 4500% bogatsze od najbiedniejszego
(w 1870 r. ta proporcja wynosi∏a 900%, a przed rewolucjà przemys∏owà, w po∏owie XVIII w. dochód na mieszkaƒca Europy Zachodniej by∏
tylko o 30% wy˝szy ni˝ w Chinach i Indiach – zob. R. Baldwin, P. Martin, G. Ottaviano: Global Income Divergence, Trade, and Industrialization: The Geography of Growth Take-Offs. „Journal of Economic
Growth”, Vol. 6, 1/2001, s. 5). Rewolucja przemys∏owa zapoczàtkowa∏a
uprzemys∏owienie i wzrost gospodarczy w Europie, czyniàc jej mieszkaƒców zamo˝nymi. Podobny proces nie dokona∏ si´ jednak ani w Afryce, ani w niektórych krajach Ameryki Po∏udniowej i Azji.
Globalizacja usuwa dotychczasowe problemy, ale te˝ rodzi nowe. Przestaje obowiàzywaç tradycyjny poglàd o zb´dnoÊci regu∏ dzia∏ania rynku
Êwiatowego w obliczu automatycznego sterowania nim za poÊrednictwem swobodnej wymiany mi´dzynarodowej. Potrzebna staje si´ np.
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ochrona konkurencji i konsumentów przed rosnàcà si∏à firm wielonarodowych. Poniewa˝ proces globalizacji gospodarczej jest oparty na zasadach rynkowych (dokonuje si´ w g∏ównej mierze za poÊrednictwem
prywatnych podmiotów maksymalizujàcych zysk), przyczyni si´ on zapewne do wzrostu Êwiatowych dochodów i poprawy standardu ˝ycia.
Wi´kszy dochód rodzi jednak problem podzia∏u nadwy˝ki mi´dzy kraje
oraz poszczególnych cz∏onków spo∏eczeƒstw. A nierównoÊci dochodowe
ju˝ dzisiaj sà postrzegane jako przejaw niesprawiedliwego podzia∏u
i mogà prowadziç do eskalacji dzia∏aƒ przeciwników globalizacji. W dodatku rosnàca Êwiatowa produkcja dóbr powoduje post´pujàcà dewastacj´ Êrodowiska naturalnego, co budzi coraz wi´ksze zaniepokojenie
spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej.
Problemy globalizacji gospodarki znajdujà si´ równie˝ w centrum zainteresowania autorów tej ksià˝ki, stanowiàcej zbiór ubieg∏orocznych dodatków edukacyjnych do miesi´cznika „Bank i Kredyt”. Zamieszczone
tu teksty ró˝nià si´ nieco od opublikowanych w poszczególnych numerach miesi´cznika. Uzupe∏niono bowiem niektóre wàtki analizy. KolejnoÊç tekstów zosta∏a podporzàdkowana ogólnej koncepcji ksià˝ki i dlatego ró˝ni si´ od porzàdku, w jakim poszczególne prace ukazywa∏y si´
w „Banku i Kredycie”.
Ksià˝ka zosta∏a podzielona na dwie cz´Êci. Pierwsza jest poÊwi´cona genezie i uwarunkowaniom globalizacji. Druga traktuje o ró˝nych formach
mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej w warunkach globalizacji.
Pierwszà cz´Êç ksià˝ki rozpoczyna tekst Janusza Kaliƒskiego, ukazujàcy proces globalizacji w perspektywie historycznej. Nast´pnie Aleksander Müller analizuje g∏ówne przyczyny, przejawy i skutki globalizacji.
W rozdziale 3. Tadeusz Kowalik przedstawia bariery hamujàce globalizacj´ i zagro˝enia z nià zwiàzane. T´ cz´Êç koƒczà rozwa˝ania Adama
Budnikowskiego na temat sposobów analizy problemów globalizacji
w mi´dzynarodowych stosunkach gospodarczych traktowanych jako
cz´Êç nauk ekonomicznych.
Drugà cz´Êç ksià˝ki otwiera makroekonomiczna analiza gospodarki
otwartej w uj´ciu Bogus∏awa Czarnego (rozdzia∏ 5.). Kolejne teksty sà
poÊwi´cone mi´dzynarodowym przep∏ywom dóbr i czynników produkcji. I tak, w rozdziale 6. El˝bieta Czarny pisze o korzyÊciach z handlu
mi´dzynarodowego. Nast´pnie Marek Okólski analizuje rozmiary i cha-
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rakter wspó∏czesnych migracji ludnoÊci. Dalsze trzy rozdzia∏y ksià˝ki
traktujà o ró˝nych aspektach mi´dzynarodowego przep∏ywu kapita∏u.
Ten fragment analizy rozpoczyna rozdzia∏ 8., w którym Leokadia Or´ziak pisze o globalizacji rynków finansowych. W rozdziale 9. Karol Lutkowski przedstawia g∏ówne przyczyny i skutki mi´dzynarodowego przep∏ywu kapita∏u. Nast´pnie El˝bieta Czarny i Jörn Kleinert analizujà
post´powanie firm wielonarodowych (rozdzia∏ 10.). Z mi´dzynarodowym przep∏ywem kapita∏u wià˝e si´, choç mniej bezpoÊrednio ni˝ poprzednie, ostatni rozdzia∏ ksià˝ki, w którym Józef Misala przedstawia
teorie lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Ze wzgl´du na ograniczone ramy tego opracowania i jego edukacyjny
charakter z pewnoÊcià nie znalaz∏y si´ w nim wszystkie kwestie zwiàzane z globalizacjà gospodarki. Mamy jednak nadziej´, ˝e treÊci w nim
zawarte oraz wskazywane przez autorów odwo∏ania do literatury przedmiotu zach´cà Czytelników do dalszego studiowania tej pasjonujàcej
problematyki.
dr. hab. El˝bieta Czarny
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Globalizacja w perspektywie
historycznej

• Globalizacja mi´dzy epokà wielkich odkryç
geograficznych a koƒcem XIX w.

• Dezintegracja gospodarki do po∏owy XX w.
jako hamulec globalizacji

• Instytucjonalny post´p globalizacji po II wojnie
Êwiatowej

• Podzia∏ polityczny i ekonomiczny Êwiata jako
hamulec globalizacji

• Przyspieszenie globalizacji w koƒcu XX w.
pod wp∏ywem gwa∏townych zmian politycznych,
ekonomicznych i technologicznych
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Janusz Kaliƒski

Globalizacja w perspektywie
historycznej
DoÊç powszechne jest przekonanie, ˝e globalizacja to zjawisko nowe, zwiàzane z cywilizacjà
prze∏omu XIX i XX w. Wià˝e si´ je z rewolucyjnymi zmianami technicznymi (komputeryzacja, Internet, ∏àcznoÊç satelitarna), politycznymi (upadek systemu komunistycznego w Europie
Ârodkowej i Wschodniej) i ekonomicznymi
(prywatyzacja, deregulacja)1. Tymczasem dociekliwi badacze historii gospodarczej odnajdujà korzenie globalizacji w odleg∏ych wiekach,
prof. zw. dr hab.
w których nastàpi∏ rozwój d∏ugodystansowego
Janusz Kaliƒski
Katedra Historii
transportu i rozszerzy∏y si´ mo˝liwoÊci komuGospodarczej i Spo∏ecznej
nikowania mi´dzy ludêmi. W literaturze mo˝Szko∏y G∏ównej Handlowej
w Warszawie
na spotkaç opinie o pionierskiej roli ekspansji
buddyzmu i chrzeÊcijaƒstwa na poczàtku naszej ery, islamu
w VII-IX w., pochodu Czyngis-Chana w XIII w. czy rozwoju Imperium Ottomaƒskiego w XIV w. Jednak szczególne znaczenie przypisuje si´ wielkim odkryciom geograficznym w XV i XVI w., wspó∏czeÊnie okreÊlanym mianem spotkania cywilizacji2.
Odkrycie làdu amerykaƒskiego przez Krzysztofa Kolumba, morskiej
drogi do Indii przez Vasco da Gam´ i op∏yni´cie kuli ziemskiej przez
Ferdynanda Magellana rozpocz´∏o kolonizowanie przez Europejczyków rozleg∏ych obszarów Ameryki, Afryki i Azji. Nowe ziemie zagospodarowywano na wzór feudalnej Europy. Grunty przydzielano zas∏u˝onym ˝o∏nierzom, urz´dnikom i KoÊcio∏owi, zatrudniajàc na nich
niewolników miejscowych lub przywo˝onych z odleg∏ych nawet kontynentów (Afryka). W Ameryce, w Indiach i Afryce za∏o˝ono planta-

1 A. Budnikowski: Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwaƒ globalizacji. Globalizacja
od A do Z. „Bank i Kredyt” nr 1/2003, s. 2; A. Müller: Globalizacja – mit czy rzeczywistoÊç. Globalizacja od A do Z. „Bank i Kredyt” nr 5/2003, s. 5.
2 H. Cho∏aj: Kolumb Europa i Âwiat. Warszawa 1995 KiW, s. 334.
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cje trzciny cukrowej, korzeni, kawy, tytoniu, indygo, kakao i bawe∏ny.
Pola obsiewano sprowadzonymi z Europy zbo˝ami, g∏ównie pszenicà.
W hiszpaƒskich koloniach w Ameryce oraz Brazylii rozwinà∏ si´ pasterski chów byd∏a i koni, a tak˝e hodowla trzody chlewnej i drobiu.
Kolonie dostarcza∏y do Europy m.in. przyprawy korzenne i pieprz,
kaw´, kakao, herbat´, tytoƒ, owoce tropikalne, cukier z trzciny, ry˝,
indygo, bawe∏n´, tkaniny jedwabne i bawe∏niane. Specjalne miejsce
zajmowa∏y z∏oto i srebro wydobywane w Brazylii, Boliwii, Kolumbii,
Meksyku i Peru oraz rabowane Indianom.
Eksploatacja kolonii nie tylko umo˝liwi∏a upowszechnienie wielu produktów konsumpcyjnych, ale tak˝e przyczyni∏a si´ do powstania nowych
dziedzin wytwórczoÊci w Europie. Podj´to produkcj´ cukru z melasy
trzciny cukrowej, wyrobów tytoniowych, bawe∏nianych oraz przetwórstwo owoców po∏udniowych. W ogrodnictwie wprowadzono amerykaƒskie ziemniaki, pomidory, kukurydz´ i pieprz oraz azjatycki ry˝.
Odkrycia geograficzne i wywo∏any przez nie rozwój handlu, ukszta∏towa∏y kapitalizm kupiecki lub merkantylny. Jego podstawowà cechà
by∏a rosnàca wymiana towarów za poÊrednictwem pieniàdza, zbli˝ajàca izolowane dotychczas oÊrodki aktywnoÊci ekonomicznej. Ten rodzaj kapitalizmu powsta∏ nie tylko dzi´ki rozwojowi handlu i manufaktur, ale tak˝e wielu instytucji wspierajàcych i zabezpieczajàcych
wymian´ towarowà. Ukszta∏towa∏ on na zachodzie Europy silne podstawy ekonomiczne gospodarki rynkowej, które stopniowo zacz´∏y
przenikaç na wschód kontynentu oraz do Ameryki i Azji3.
Gospodark´ rynkowà promowa∏a ideologia liberalizmu, która wyros∏a
w epoce OÊwiecenia. Liberalizm zwalcza∏ ograniczenia i przywileje
feudalne, a za szkodliwy dla rozwoju gospodarczego uznawa∏ protekcjonizm. Idee liberalne szybko upowszechni∏y si´ w Êrodowiskach
bur˝uazyjnych, dà˝àcych nie tylko do wolnoÊci osobistej, ale tak˝e
ekonomicznej. Mieszczaƒstwo wspiera∏o proces likwidacji poddaƒstwa ch∏opów i niewolnictwa Murzynów oraz umocnienia w∏asnoÊci
prywatnej. Zasadniczà rol´ we wprowadzaniu i upowszechnianiu li3 N. Rosenberg, L.E. Birdzell, Jr: Historia kapitalizmu. Kraków 1995 Signum, s. 168.
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beralizmu odegra∏y rewolucja amerykaƒska i rewolucja bur˝uazyjna
we Francji oraz napoleoƒska kodyfikacja prawa handlowego i cywilnego.
Dla gospodarki Êwiatowej szczególne znaczenie mia∏o podj´cie idei liberalizmu przez angielskà bur˝uazj´ przemys∏owà w I po∏owie XIX w.
Presja mieszczaƒstwa doprowadzi∏a do liberalizacji handlu z koloniami brytyjskimi. Zadecydowa∏o o tym zniesienie monopolu wielkich
kompanii handlowych oraz odwo∏anie siedemnastowiecznego Aktu
Nawigacyjnego, które otwar∏o porty Anglii i jej kolonii dla statków obcych bander. W latach 40. XIX w. parlament brytyjski zniós∏ wysokie
c∏a na importowane zbo˝e, co spowodowa∏o potanienie ˝ywnoÊci
w Anglii oraz zwi´kszy∏o eksport towarów przemys∏owych do paƒstw
dostarczajàcych zbo˝e. Kolejne redukcje taryf celnych uczyni∏y Angli´ w po∏owie XIX w. krajem wolnohandlowym i zdecydowanie zaktywizowa∏y brytyjski handel zagraniczny4.
Poczàtkiem podj´cia polityki wolnohandlowej przez Francj´ by∏o zawarcie w 1860 r. traktatu z Anglià (The Cobden-Chevalier Act) wprowadzajàcego wzajemne ulgi celne. U∏atwia∏y one dost´p francuskich
towarów luksusowych na rynek brytyjski (wino, koniak, koronki,
dywany) oraz angielskiego w´gla, koksu, ˝elaza i stali na rynek francuski. Wa˝nym elementem traktatu by∏a klauzula najwi´kszego
uprzywilejowania, rozszerzajàca przywileje zawarte w umowie dwustronnej na innych partnerów handlowych. W nast´pnych latach
analogiczne traktaty Francja zawar∏a z Belgià, Hiszpanià, Holandià,
paƒstwami niemieckimi, Szwajcarià i Szwecjà.
W XIX w. post´p polityki wolnohandlowej, stanowiàcej wa˝ny czynnik procesu globalizacji, zdecydowanie blokowa∏y Stany Zjednoczone, dà˝àce do rozwoju w∏asnego przemys∏u. Zgodnie z koncepcjami
sekretarza skarbu Aleksandra Hamiltona podstawà gospodarki Stanów Zjednoczonych powinien byç rynek wewn´trzny i wymiana towarów mi´dzy przemys∏em a rolnictwem. Wprowadzono c∏a ochronne na wi´kszoÊç surowców oraz produktów przemys∏owych
sprowadzanych do USA. Wysokie c∏a, przyczyniajàce si´ do zwi´kszenia dochodów bud˝etowych, sta∏y si´ przyczynà rozdêwi´ków mi´dzy
4 G.M. Trevelyan: Historia Anglii. Warszawa 1967 PWE, s. 759.
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stanami pó∏nocnymi i po∏udniowymi. Przedstawiciele rolniczego Po∏udnia nie byli zadowoleni z wysokich cen towarów importowanych,
szczególnie luksusowych. Tymczasem Pó∏noc, dà˝àc do uprzemys∏owienia, zainteresowana by∏a c∏ami ochronnymi. Kontrowersje doprowadzi∏y do wojny domowej, której d∏ugookresowym skutkiem by∏a
modernizacja kraju i wejÊcie na drog´ liberalizmu gospodarczego5.
Tendencjom globalizacyjnym sprzyja∏a zapoczàtkowana w II po∏.
XVIII w. w Anglii rewolucja przemys∏owa. Upowszechnienie maszyn
zast´pujàcych prac´ ràk ludzkich, nie tylko stworzy∏o nowà form´ organizacyjnà produkcji, czyli fabryki, ale przede wszystkim wp∏yn´∏o na
wzrost skali wytwórczoÊci oraz poziom wydajnoÊci pracy. Uprzemys∏owienie stopniowo ogarnia∏o Europ´ i Stany Zjednoczone. Masowa,
standardowa produkcja otworzy∏a nowe perspektywy przed handlem
w skali mi´dzykontynentalnej, a powstanie oÊrodków fabrycznych nasili∏o proces urbanizacji i migracji o zasi´gu mi´dzynarodowym6.
Post´p rewolucji przemys∏owej wyznacza∏ do lat 70. wzorce rozwoju
gospodarczego (szczególnie w Europie). Ich podstawà by∏ podzia∏
paƒstw na te, które najwczeÊniej wkroczy∏y na drog´ industrializacji,
kraje spóênione i nieobecne. Do pierwszej grupy zalicza∏y si´ – poza
utrzymujàcà pozycj´ lidera Anglià – Belgia, Francja, niektóre paƒstwa niemieckie i Stany Zjednoczone. Do grona spóênionych w procesie uprzemys∏owienia nale˝a∏y m.in.: Dania, Hiszpania, Holandia,
Szwajcaria, W∏ochy, cz´Êç paƒstw niemieckich, kraje skandynawskie, zachodnia cz´Êç Monarchii Austro-W´gierskiej (Czechy, Morawy, Austria) i Cesarstwa Rosyjskiego (Królestwo Polskie). Na ich
spóêniony start do uprzemys∏owienia z∏o˝y∏y si´ odmienne w poszczególnych krajach przyczyny, zw∏aszcza zaÊ konserwatywne stosunki spo∏eczne, brak niektórych surowców i niski poziom kultury
agrarnej. W grupie nieobecnych znalaz∏y si´ kraje Europy Po∏udniowej i Wschodniej, Ameryki ¸aciƒskiej i Azji, których uprzemys∏owienie rozpocz´∏o si´ po 1870 r.
5 J. So∏daczuk, J. Misala: Historia handlu mi´dzynarodowego. Warszawa 2001 PWE, s. 72.
6 T. Kemp: Industrializacja w XIX-wiecznej Europie. Wroc∏aw 1998 Ossolineum, s. 11.
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Do ostatniej grupy paƒstw nale˝a∏a Japonia – kraj, który do po∏owy
XIX w. by∏ odci´ty od cywilizacji Zachodu. Od 1868 r., kiedy pod naciskiem amerykaƒskim w∏adz´ obj´∏a dynastia Meid˝i, rozpocz´∏a si´
szybka modernizacja paƒstwa i przejmowanie dorobku cywilizacyjnego Europy i Stanów Zjednoczonych. Zniesiono przywileje stanowe,
wprowadzono wolnoÊç handlu, przemys∏u i stowarzyszeƒ oraz swobodny obrót ziemià. LudnoÊç wiejska mog∏a migrowaç do miast. Porty japoƒskie otwarto na wymian´ handlowà z ca∏ym Êwiatem. Stworzono system zach´t dla obcego kapita∏u zainteresowanego lokatami
w Japonii. Sprowadzano amerykaƒskich i europejskich specjalistów
z dziedziny przemys∏u, rolnictwa i kolejnictwa. Na koszt paƒstwa
szkolono za granicà techników i organizatorów gospodarki. Paƒstwo
finansowa∏o rozwój infrastruktury technicznej i wspiera∏o rozwój
bankowoÊci. Japonia w krótkim czasie dokona∏a wielkiego skoku od
zacofanego, feudalnego kraju w po∏owie XIX w. do najbardziej uprzemys∏owionego paƒstwa Azji przed wybuchem I wojny Êwiatowej7.
Kolejny impuls w kierunku globalizacji przynios∏y zmiany dokonujàce si´ w sferach techniki, a tak˝e organizacji i zarzàdzania w 2 po∏owie XIX w., które niekiedy okreÊla si´ mianem drugiej rewolucji przemys∏owej. Do jej g∏ównych osiàgni´ç zalicza si´ masowà i tanià
produkcj´ stali, aluminium, barwników, leków oraz przetwórstwo ropy naftowej. Silnik spalinowy, l˝ejszy i sprawniejszy od parowego,
umo˝liwi∏ skonstruowanie w latach 80. samochodów i motocykli.
W przemyÊle i transporcie zastosowano silniki elektryczne.
Post´p w komunikacji nastàpi∏ dzi´ki udoskonaleniu telegrafii oraz
stworzeniu telefonii i radiokomunikacji. Rozwój telefonii d∏ugodystansowej w Europie zapoczàtkowa∏o po∏àczenie kablowe Londynu
i Pary˝a w 1891 r. W Stanach Zjednoczonych American Telephon
and Telegraph Company (AT&T) zainstalowa∏a do 1915 r. ponad
9 mln telefonów lokalnych i przystàpi∏a do budowy telefonii mi´dzymiastowej, ∏àczàcej wschodnie i zachodnie wybrze˝a kraju. ˚eglug´
i handel Êwiatowy usprawni∏o u∏o˝enie na làdzie oraz na dnie oceanów d∏ugodystansowych kabli telekomunikacyjnych. Poczàtek XX w.
przyniós∏ tak˝e narodziny radiokomunikacji, która umo˝liwi∏a m.in.
7 R. Cameron: Historia gospodarcza Êwiata: od paleolitu do czasów najnowszych. Warszawa 2001

KiW, s. 289.
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wyposa˝enie wi´kszych statków w nadajniki i odbiorniki radiowe,
zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo ˝eglugi. Telekomunikacja nie tylko u∏atwi∏a kontakty gospodarcze i pozwoli∏a na ograniczenie wydatków, ale
tak˝e przyczyni∏a si´ do upowszechnienia informacji. Sta∏a si´ tak˝e
wa˝nym instrumentem nawiàzywania kontaktów mi´dzyludzkich.
Podobnà rol´ odegra∏a modernizacja drukarstwa umo˝liwiajàca, poprzez wprowadzenie linotypów i maszyn rotacyjnych, masowà produkcj´ wielkonak∏adowych gazet i czasopism.
Czynnikiem sprzyjajàcym tendencjom globalizacyjnym by∏ prze∏om
w transporcie làdowym, zwiàzany z rozwojem kolejnictwa, wykorzystujàcego trakcj´ parowà, a nast´pnie spalinowà i elektrycznà. Znaczenie
gospodarcze i cywilizacyjne kolejnictwa ujawni∏o si´ wraz z podj´ciem
obs∏ugi transportowej Manchesteru i Liverpoolu (1830 r.). W Êlady
Wysp Brytyjskich posz∏a Europa kontynentalna, szczególnie Belgia,
Francja i Niemcy, a tak˝e rozleg∏e Stany Zjednoczone.
W drugiej po∏owie XIX w. nastàpi∏o przyspieszenie budowy linii kolejowych, g∏ównie w Ameryce i Azji. Na prze∏omie wieków w ka˝dym
dziesi´cioleciu oddawano do u˝ytku oko∏o 200 tys. km ˝elaznych
szlaków. Do najd∏u˝szych i najbardziej skomplikowanych technicznie
nale˝a∏y koleje transkontynentalne. Pierwsza pó∏nocnoamerykaƒska
kolej transkontynentalna po∏àczy∏a w 1869 r. Filadelfi´ z San Francisco. Nast´pne magistrale zosta∏y poprowadzone równolegle na pó∏nocy i po∏udniu Stanów Zjednoczonych oraz na terytorium Kanady. Po∏udniowo-amerykaƒska magistrala transandyjska nale˝a∏a do
najwi´kszych osiàgni´ç in˝ynierii XIX w. Rosyjska kolej transsyberyjska, budowana w latach 1891-1903, powiàza∏a Czelabiƒsk z W∏adywostokiem i Pekinem. Powsta∏o làdowe po∏àczenie Europy z wybrze˝em Pacyfiku, co otworzy∏o nowe mo˝liwoÊci zagospodarowania
Syberii i handlu z Chinami.
Do czasu pojawienia si´ nap´du parowego Êwiatowa flota morska jawi∏a si´ jako ma∏o pojemny, wolny i niebezpieczny Êrodek transportu.
Przeci´tna ∏adownoÊç statków wynosi∏a ok. 200 ton, a wyjàtkowo si´ga∏a 1000 ton. Przeprawa przez Atlantyk zajmowa∏a zazwyczaj 40 dni.
Zastosowanie maszyny parowej umo˝liwi∏o budow´ wi´kszych, szybszych i bezpieczniejszych statków. Skonstruowany w 1819 r. w Anglii
parowiec „Savannah” przep∏ynà∏ w ciàgu 25 dni Atlantyk. Jednak do
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1870 r. trwa∏a rywalizacja mi´dzy parostatkami i ˝aglowcami, a parowce mia∏y zazwyczaj ˝agle jako dodatkowe wyposa˝enie. O przewadze nap´du parowego przesàdzi∏o zastosowanie Êruby nap´dowej, budowa statków ˝elaznych, a tak˝e uruchomienie w 1869 r. Kana∏u
Sueskiego, niedost´pnego dla ˝aglowców.
Dzi´ki nap´dowi parowemu nie tylko przewo˝ono wi´cej ∏adunków,
ale tak˝e zapewniono regularnoÊç i punktualnoÊç dostaw. Dla transportu artyku∏ów ˝ywnoÊciowych niezmiernie wa˝ne by∏o wprowadzenie ch∏odni okr´towych. Umo˝liwi∏y one eksport mi´sa i mas∏a
z Ameryki, Australii i Nowej Zelandii do Europy. Skrócenie czasu
i potanienie, dzi´ki parowcom, przewozów pasa˝erskich przez Atlantyk przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia emigracji z Europy do Ameryki.
Otwarty do u˝ytku w 1915 r. Kana∏ Panamski stworzy∏ wielkie mo˝liwoÊci handlu na Oceanie Spokojnym8.
Silniejszym zwiàzkom w gospodarce Êwiatowej sprzyja∏y zmiany w systemie pieni´˝nym. W pierwszej po∏owie XIX w. Êwiatowe systemy walutowe zdominowa∏ bimetalizm, oznaczajàcy równoleg∏e wyst´powanie w obiegu monet bitych z dwóch kruszców: z∏ota i srebra
(zazwyczaj w relacji 1: 15 lub 1: 16). Bimetalizm wprowadzony oficjalnie we Francji w 1803 r. by∏ stosowany równie˝ przez inne paƒstwa
europejskie. Jednak wiele paƒstw przywiàzanych by∏o do monometalizmu, w którym dominowa∏y monety z∏ote albo srebrne, w zale˝noÊci
od dost´pnoÊci kruszcu w danym kraju. Od 1821 r. z∏oto sta∏o si´ podstawà angielskiego systemu pieni´˝nego, w którym wyst´powa∏ tak˝e
srebrny bilon. Funty sterlingi by∏y swobodnie wymieniane na z∏oto po
sta∏ym kursie. Waluta z∏ota podkreÊla∏a przewag´ Zjednoczonego Królestwa w gospodarce Êwiatowej. Po 1848 r. z∏oto, pochodzàce z nowych kopalƒ w Kalifornii, zdominowa∏o tak˝e amerykaƒski, dotàd bimetaliczny, system pieni´˝ny. Jednak zdecydowanie szerzej stosowano
pieniàdz srebrny, m. in. w paƒstwach niemieckich, Rosji, Austrii, na
Dalekim Wschodzie i w Ameryce ¸aciƒskiej.
Od po∏owy XIX w. nastàpi∏ gwa∏towny wzrost wydobycia z∏ota, nie tylko w Kalifornii, ale tak˝e w Australii. Dostatek z∏ota sk∏oni∏ obradu8 J. Kaliƒski: Zarys historii gospodarczej XIX i XX w. Warszawa 2001 Efekt, s. 52.
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jàcy w 1867 r. w Pary˝u mi´dzynarodowy kongres monetarny do
utworzenia Êwiatowej unii monetarnej opartej na walucie z∏otej.
Wprawdzie do unii monetarnej nie dosz∏o, ale coraz wi´cej krajów
przechodzi∏o na walut´ z∏otà. Proces upowszechniania waluty z∏otej
trwa∏ do koƒca XIX w., dajàc przewag´ ekonomicznà tym paƒstwom,
które posiada∏y du˝e rezerwy z∏ota lub jego kopalnie. W systemie waluty z∏otej wymian´ wewn´trznà obs∏ugiwa∏y z∏ote monety. Swobodny by∏ tak˝e przep∏yw z∏ota obs∏ugujàcego mi´dzynarodowà wymian´
towarów i us∏ug. Wyst´pujàce obok pieniàdza kruszcowego banknoty
wymieniano na z∏ote monety. Waluta z∏ota u∏atwia∏a obrót towarowy
i podró˝e, w tym turystyczne, gdy˝ zwalnia∏a z k∏opotliwej wymiany
pieni´dzy w obcym kraju9.
Tendencje globalizacyjne os∏abi∏ najwi´kszy w XIX w. kryzys gospodarczy, rozpoczynajàcy si´ od paniki finansowej w Wiedniu i Nowym
Jorku w 1873 r. Wywo∏a∏ jà gwa∏towny spadek cen, którego êród∏em
by∏ wzrost konkurencji mi´dzynarodowej, szczególnie w produkcji
rolniczej. UnowoczeÊnienie i potanienie transportu otworzy∏o rynki
zachodnioeuropejskie dla taniego zbo˝a amerykaƒskiego i ukraiƒskiego. Masowy import spowodowa∏ spadek cen ziarna i innych produktów rolnych. Ucierpia∏y na tym dochody rolników, a w konsekwencji nastàpi∏o za∏amanie popytu na produkty przemys∏owe10.
Kryzys i trwajàca a˝ do 1896 r. depresja w istotny sposób wp∏yn´∏y na
polityk´ ekonomicznà i zachowania przedsi´biorców. Przede wszystkim nasili∏y one tendencje protekcjonistyczne. Ch∏opi, ziemianie
i przemys∏owcy gremialnie zacz´li si´ opowiadaç za ochronà rynku
wewn´trznego. Za tymi g∏osami posz∏o wiele rzàdów europejskich,
m.in. w Niemczech, Francji i Rosji, wprowadzajàc protekcyjne c∏a na
produkty przemys∏owe i rolne. Fala protekcjonizmu, która pojawi∏a
si´ w zwiàzku z kryzysem 1873 r., zahamowa∏a dynamicznie rozwijajàcy si´ handel mi´dzynarodowy.
Kryzys, który doprowadzi∏ do ruiny tysiàce drobnych producentów,
przyspieszy∏ proces koncentracji produkcji przemys∏owej. Okres po
9 J.K. Galbraith: Pieniàdz: pochodzenie i los. Warszawa 1982 PWE, s. 169.
10 C. Kindleberger: Szaleƒstwo, panika, krach: historia kryzysów finansowych. Warszawa 1999

Wig-Press, s. 220.
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1873 r. nazywa si´ fazà rozwoju wielkiej przedsi´biorczoÊci (big business) lub ruchu po∏àczeniowego (fuzji). Pod wp∏ywem za∏amania gospodarczego nastàpi∏y masowe przej´cia s∏abych podmiotów przez
silniejsze. JednoczeÊnie wzros∏a liczba porozumieƒ mi´dzy przedsi´biorstwami, s∏u˝àcych ograniczaniu niszczàcej konkurencji. G∏ównym celem uzgodnieƒ by∏o oddzia∏ywanie na poziom cen i zysków,
poprzez osiàgni´cie pozycji monopolistycznej na rynku. Do ∏àczenia
przedsi´biorstw i koncentracji produkcji sk∏ania∏y producentów tak˝e
wymogi post´pu technicznego i poszukiwanie nowych êróde∏ kapita∏u.
Najcz´Êciej przywo∏ywanym przyk∏adem tworzenia pionierskiej
struktury monopolistycznej by∏o przedsi´wzi´cie Johna D. Rockefellera, który w 1869 r. za∏o˝y∏ trust Standard Oil Company of Ohio majàcy na celu przetwarzanie ropy naftowej. Poczàtkowo kompania posiada∏a w Cleveland 2 rafinerie, wytwórni´ bary∏ek do transportu
ropy i zestaw cystern kolejowych. Po 11 latach, dzi´ki przej´ciu rafinerii w Pittsburgu, Filadelfii i Nowym Jorku, jako Standard Oil Company of New Jersey firma dostarcza∏a 90% produktów naftowych
w Stanach Zjednoczonych.
W Europie powsta∏y niemieckie kolosy chemiczne, w rodzaju Badische Anilin- und Soda Fabrik (BASF) i koncerny górniczo-hutnicze
Kruppa, Stinesa i Thyssena. Nie ust´powa∏y im English Steel Corporation i rosyjski Prodamet oraz japoƒskie zaibatsu – Mitsui, Mitsubishi
i Sumitomo.
Skala produkcji monopoli sprawia∏a, ˝e konkurencja mi´dzy nimi
przenosi∏a si´ na rynki mi´dzynarodowe. W celu jej wyeliminowania
zawierano porozumienia i konwencje dzielàce rynki mi´dzy zainteresowane firmy i tworzàce mi´dzynarodowe kartele. Ich liczba wzros∏a
z 40 na poczàtku XX w. do 100 w 1912 r. Umowy mi´dzynarodowe
dotyczy∏y m.in. cukru, dynamitu, stali, szyn kolejowych, cynku, siarki i wyrobów elektrotechnicznych. Interesujàcym przyk∏adem by∏o
porozumienie mi´dzy amerykaƒskim kolosem chemicznym Du Pont
de Nemours a kompaniami europejskimi. Rezerwowa∏o ono rynek
Ameryki Pó∏nocnej dla Amerykanów, Europy kontynentalnej dla producentów europejskich, a imperium brytyjskiego dla Brytyjczyków.
Do dalszych negocjacji pozostawiono rynek po∏udniowoamerykaƒski.
Niemiecki Allgemeine Elektrizitätgesellschaft (AEG) zawar∏ umow´
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z amerykaƒskà General Electric Company (GEC), dotyczàcà podzia∏u rynków Êwiatowych i wspó∏pracy technicznej w przemyÊle elektrotechnicznym. Holenderska Royal Dutch Petroleum Company Ltd.
i brytyjska „Shell” Transport and Trading Company Ltd., dzia∏ajàce
w przemyÊle petrochemicznym, utworzy∏y natomiast w 1907 r. angielsko-holenderskà Royal Dutch Shell Group, eliminujàcà konkurencj´. By∏y to wczesne przyk∏ady powstawania korporacji mi´dzynarodowych (transnarodowych), których rozwój przypad∏ na XX w.
Procesowi globalizacji sprzyja∏a masowa migracja interkontynentalna. W latach 1871-1910 do Stanów Zjednoczonych przyby∏o ponad
20 mln imigrantów, do Kanady – blisko 3 mln, do Brazylii – 2,5 mln,
a do Australii – ponad 6 mln. Osadnicy pochodzili g∏ównie z Europy
i Chin. Silnie wzros∏y tak˝e wewnàtrzkontynentalne ruchy ludnoÊci.
Okr´gi przemys∏owe Europy Zachodniej wch∏on´∏y rzesz´ w´drujàcych „za chlebem” imigrantów z Europy Ârodkowej i Wschodniej.
Cudzoziemców, g∏ównie Niemców, Austriaków, Chiƒczyków i Japoƒczyków, pociàga∏o osadnictwo na rozleg∏ych terytoriach Rosji. Z migracjà wiàza∏o si´ nie tylko zwi´kszenie zasobu si∏y roboczej, ale tak˝e przep∏yw kapita∏u, myÊli technicznej i ekonomicznej, obyczajów
i dorobku kulturalnego. Ros∏a, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tolerancja wobec odmiennych poglàdów politycznych i stosunku do religii11.
W ostatnim 25-leciu XIX w. zakoƒczono terytorialny podbój kuli
ziemskiej, znik∏y bia∏e plamy na mapach, nastàpi∏ administracyjny
podzia∏ ludów zamieszkujàcych glob. ¸àczny obszar kolonii osiàgnà∏
w 1914 r. 75 mln km2, czyli ponad po∏ow´ làdów na kuli ziemskiej.
Najwi´kszy w nich udzia∏ mia∏a Wielka Brytania, która w∏ada∏a terytoriami zamieszka∏ymi przez 393 mln ludzi. Kolonie, a tak˝e liczne terytoria zale˝ne stanowi∏y wa˝ny rynek zbytu rodzimej produkcji przemys∏owej, pozyskania surowców oraz lokat kapita∏owych.
Paƒstwa uprzemys∏owione stara∏y si´ tak˝e zapewniç sobie dostawy
surowców z paƒstw niepodleg∏ych. W tym celu w∏àczy∏y si´ do procesu ich zagospodarowania, eksportujàc kapita∏. Zabiegano tak˝e
o korzystne warunki wymiany gospodarczej.
11 R. Cameron: Historia..., op. cit., s. 331.

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

19

od A do Z

Kalinski 1.qxd

7/15/04

3:12 PM

GLOBALIZACJA

Page 20

od A do Z

Pod koniec XIX w. obok centrów rozwoju kapitalistycznego, jak Wielka
Brytania, Francja, Niemcy, Japonia i Stany Zjednoczone, ukszta∏towa∏y si´ peryferie, obejmujàce wiele krajów azjatyckich, wschodnioeuropejskich i po∏udniowoamerykaƒskich. Peryferyjnymi nazywano
kraje po∏o˝one w strefie umiarkowanej i eksportujàce ˝ywnoÊç i surowce. Centra, ∏àcznie z eksportem kapita∏u, propagowa∏y na peryferiach swoje osiàgni´cia techniczne, wzorce konsumpcji, instytucje
i poglàdy. Kapitalizm peryferyjny, przyjmujàc je, stawa∏ si´ w istocie
systemem naÊladowczym, poszerzajàcym obszary globalizacji.
Szczególna rola Wielkiej Brytanii w rozwoju przemys∏owym Êwiata, podbojach kolonialnych, mi´dzynarodowym handlu i przep∏ywie kapita∏u,
upowszechnianiu bankowoÊci i ubezpieczeƒ oznacza∏a jej dominujàcà rol´ w post´pie XIX-wiecznej. Politycy i badacze przedmiotu pozycj´ Anglii
i jej wp∏ywy Êwiatowe doÊç zgodnie okreÊlali poj´ciem Pax Britannica.
Powszechne jest przekonanie o zahamowaniu globalizacji w okresie
wojen Êwiatowych, na skutek izolacji poszczególnych paƒstw i ich
grup, trudnoÊci gospodarczych, lawinowo rosnàcej regulacji i reglamentacji oraz wrogoÊci w stosunkach mi´dzynarodowych. Rozciàga
si´ ten poglàd na okres mi´dzywojenny, wskazujàc na konsekwencje
powstania systemu komunistycznego w Zwiàzku Radzieckim oraz faszyzmu, szczególnie w∏oskiego i niemieckiego. Odrzucenie przez bolszewików zasad gospodarki rynkowej i ograniczenie funkcjonowania
rynku w paƒstwach faszystowskich powiàzano z centralnym kierowaniem procesami ekonomicznymi oraz silnymi tendencjami autarkicznymi. Zbli˝ony wp∏yw na gospodark´ paƒstw demokratycznych mia∏
wielki kryzys gospodarczy w latach 1929-1933. Nastàpi∏o zahamowanie wymiany handlowej i przep∏ywu kapita∏ów. Podj´to dzia∏ania
o charakterze protekcyjnym. W ramach interwencjonizmu paƒstwowego powszechnie odchodzono od systemu waluty z∏otej i wprowadzano ró˝norodne bariery utrudniajàce import12.
W okresie mi´dzywojennym wyst´powa∏y jednak zjawiska Êwiadczàce o post´pie globalizacji. Nie ustawa∏ proces koncentracji produkcji,
szczególnie w nowoczesnych ga∏´ziach wytwórczoÊci. Powsta∏y nowe
12 J. Szpak: Historia gospodarcza powszechna. Warszawa 2003 PWE, s. 229.
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korporacje transnarodowe jako rezultat tworzenia za granicà firmcórek lub ∏àczenia istniejàcych firm. W ten sposób ros∏y imperia
Standard Oil Co. of New Jersey, Royal Dutch Shell, Anglo-Persian Oil
Company i Gulf Oil Corporation, obejmujàce poszukiwania ropy naftowej, wydobycie, przetwórstwo i dystrybucj´ olejów, benzyn, parafiny i innych produktów petrochemicznych. Mi´dzynarodowy Kartel
Stalowniczy skupi∏ producentów z Belgii, Francji, Luksemburga, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Monopole podj´∏y intensywne dzia∏ania na
rzecz rozszerzenia swojej dzia∏alnoÊci zagranicznej, np. General Motors kupi∏ niemieckiego Opla i brytyjskiego Bedforda.
Wysoka dynamika cechowa∏a rozwój transportu morskiego, w którym
dominowa∏a Wielka Brytania, a na drugie miejsce wysun´∏y si´ Stany
Zjednoczone. Podstawowym sposobem nap´du statków sta∏y si´ turbiny parowe i silniki spalinowe, co pozwala∏o na budow´ coraz wi´kszych
jednostek. Obok statków uniwersalnych pojawia∏o si´ coraz wi´cej jednostek specjalistycznych, takich jak statki–ch∏odnie czy zbiornikowce.
Porty morskie Antwerpii, Hamburga, Londynu, Nowego Jorku i Rotterdamu, w których systematycznie zwi´kszano d∏ugoÊç nabrze˝y i modernizowano urzàdzenia, prze∏adowywa∏y ponad 20 mln ton ∏adunków
rocznie. Wielkim powodzeniem cieszy∏y si´ po∏àczenia regularne i wycieczkowe, szczególnie na Atlantyku, realizowane przy u˝yciu luksusowych statków pasa˝erskich. Najwi´ksze transatlantyki, jak Queen Mary, Queen Elisabeth czy United States, przep∏ywa∏y Atlantyk w 3,5 dnia.
Rozwija∏ si´ równie˝ transport lotniczy, który zapoczàtkowa∏a obs∏uga po∏àczenia Pary˝ – Londyn w 1919 r. Poczàtkowo wykorzystywany
do przewozu przesy∏ek pocztowych, z czasem zaczà∏ odgrywaç coraz
wi´kszà rol´ w przewozach pasa˝erskich. Jednak dopiero w latach
30. podró˝e lotnicze powszechnie uznano za bezpieczne, a najwi´ksze samoloty pasa˝erskie zabiera∏y do 35 podró˝nych. Powsta∏y towarzystwa lotnicze zajmujàce si´ przewozem pasa˝erów i ∏adunków.
Tu˝ przed II wojnà Êwiatowà otwarto pierwsze transatlantyckie po∏àczenia lotnicze Nowy Jork – Southampton i Nowy Jork – Marsylia,
a najd∏u˝sza linia lotnicza po∏àczy∏a Nowy Jork z Sydney. Poczta lotnicza skróci∏a czas dostarczania przesy∏ek listowych i paczek13.
13 J. Kaliƒski: Zarys..., op.cit., s. 166.
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Przed wielkim kryzysem przywrócono funkcjonowanie waluty z∏otej,
a eksport kapita∏ów rós∏ systematycznie. Najwi´ksze sumy pochodzi∏y ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a tak˝e z Kanady,
Francji i Belgii. W latach 1919-1930 amerykaƒskie inwestycje zagraniczne wzros∏y z 7 mld do 17 mld dol. WÊród importerów kapita∏u
dominowa∏y Niemcy, które w latach 1924-1930 przyj´∏y oko∏o 4,2
mld dol. Znaczne lokaty nap∏yn´∏y tak˝e do Ameryki Po∏udniowej,
kolonii brytyjskich i francuskich oraz Europy Ârodkowej.
Po doÊwiadczeniach I wojny Êwiatowej, które zapisa∏y si´ upadkiem
systemu waluty z∏otej (gold standard) i wielkà inflacjà, schy∏ek II wojny Êwiatowej przyniós∏ Êwiadomie podj´te przez spo∏ecznoÊç Êwiatowà
dzia∏ania na rzecz zapobiegania perturbacjom w gospodarce, zw∏aszcza
w sferze pieniàdza. W lipcu 1944 r., z inicjatywy prezydenta F. D. Roosevelta, zebra∏y si´ w Bretton Woods (Stany Zjednoczone) delegacje
44 paƒstw, aby omówiç problemy finansowe, z jakimi mo˝e spotkaç si´
gospodarka Êwiatowa po zakoƒczeniu wojny. Zadecydowano o powstaniu Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Mi´dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Âwiatowego)14.
Zadaniem utworzonego pod koniec 1945 r. MFW by∏o rozwiàzywanie
problemów bilansów p∏atniczych oraz stabilizacja kursów walut oparta na prymacie dolara (gold – dollar standard). Pozycja dolara wynika∏a z jego zewn´trznej wymienialnoÊci na z∏oto, polegajàcej na tym,
˝e banki centralne innych paƒstw mog∏y otrzymaç z∏oto za posiadane dolary amerykaƒskie. Parytet waluty amerykaƒskiej wobec z∏ota
utrzymano na poziomie przedwojennym, czyli 35 dol. za uncj´ z∏ota.
Paƒstwa cz∏onkowskie MFW, ustalajàc parytet swoich walut wobec
z∏ota, uzyskiwa∏y poÊrednià (za poÊrednictwem dolara) wymienialnoÊç tych walut na z∏oto. JednoczeÊnie zobowiàzywa∏y si´ do utrzymywania kursu wymiany walut narodowych w granicach nieprzekraczajàcych 1% ich parytetu. W przypadku trudnoÊci w utrzymaniu
granic kursu kraje cz∏onkowskie mog∏y liczyç na pomoc Funduszu
w postaci z∏ota, dolarów i walut wymienialnych. Celem Banku Âwiatowego by∏a pomoc w powojennej odbudowie przez udzielanie po˝yczek na cele rozwojowe i u∏atwianie inwestycji prywatnych. S∏u˝y∏y
14 J. So∏daczuk, J. Misala: Historia..., op.cit., s. 168.
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one rozbudowie dróg, linii kolejowych, portów, systemów energetycznych i irygacyjnych.
Oprócz realizacji pomys∏ów z Bretton Woods pod wp∏ywem sugestii
prezydenta H. Trumana podj´to prace nad stworzeniem Mi´dzynarodowej Organizacji Handlu (ITO). Ró˝nice stanowisk Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii dotyczàce zasad handlu mi´dzynarodowego uniemo˝liwi∏y jednak realizacj´ tego projektu. Sukcesem
zakoƒczy∏y si´ natomiast negocjacje 23 paƒstw, które w 1947 r. w Genewie podpisa∏y Uk∏ad Ogólny w Sprawie Ce∏ i Handlu (GATT).
Rola GATT polega∏a na u∏atwianiu mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych, poprzez eliminacj´ dyskryminacji w handlu, powszechne wprowadzenie klauzuli najwi´kszego uprzywilejowania i ponowne
wprowadzenie wymienialnoÊci walut. Jak przewidywano, w przysz∏oÊci GATT mia∏ si´ staç agendà ITO. W praktyce przez pó∏ wieku dzia∏a∏ samodzielnie. Pozycja gospodarcza i rola Stanów Zjednoczonych
w tworzeniu powojennego ∏adu gospodarczego jasno dowodzi∏a, ˝e
XIX-wieczny Pax Britannica zosta∏ wyparty po II wojnie Êwiatowej
przez Pax Americana. Pax Americana, jako koncepcja organizacji liberalnego Êwiata pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, sta∏
si´ wa˝nà misjà w∏adz tego kraju, a jednoczeÊnie czynnikiem stymulujàcym proces globalizacji.
Bank Âwiatowy, GATT i MFW pomaga∏y w przezwyci´˝aniu powojennych trudnoÊci ekonomicznych, umacnianiu elementów rynku oraz
tworzeniu mi´dzynarodowego systemu walutowego i celnego, kreujàcego wolny handel. Poczàtkowo z dzia∏alnoÊcià tych instytucji wiàza∏y
nadzieje na pomoc zniszczone kraje Europy Ârodkowej. Jednak polityka Zwiàzku Radzieckiego, który traktowa∏ je jako paƒstwa satelickie,
uniemo˝liwi∏a wspó∏prac´, a nawet spowodowa∏a ich kilkudziesi´cioletnià absencj´ w strukturach MFW i Banku Âwiatowego.
Za∏amanie wspó∏pracy gospodarczej mi´dzy Wschodem a Zachodem
stanowi∏o element zainaugurowanej zaraz po II wojnie Êwiatowej
tzw. zimnej wojny. Wbrew poczàtkowym nadziejom nastàpi∏o pog∏´bienie podzia∏u politycznego i gospodarczego Êwiata, któremu towarzyszy∏y, realizowane z ró˝nym nasileniem regionalne projekty integracyjne. Pod egidà ZSRR w 1949 r. Bu∏garia, Czechos∏owacja,
Polska, Rumunia, W´gry i ZSRR powo∏a∏y Rad´ Wzajemnej Pomocy
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Gospodarczej (RWPG). Rada koncentrowa∏a si´ na zwi´kszeniu wymiany wewn´trznej, zast´pujàcej kontakty gospodarcze z Zachodem.
By∏o to konieczne, poniewa˝ „zimna wojna” doprowadzi∏a do sta∏ego
kurczenia si´ wymiany towarowej mi´dzy Wschodem a Zachodem.
Inny charakter i cele mia∏a powo∏ana w 1958 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), grupujàca Belgi´, Francj´, Holandi´, Luksemburg, Niemcy i W∏ochy. Statut EWG zak∏ada∏: zniesienie wewn´trznych ce∏ i kontyngentów, liberalizacj´ transferu osób,
kapita∏ów i p∏atnoÊci, zniesienie restrykcyjnych praktyk w handlu,
wprowadzenie wspólnej polityki rolnej i transportowej, koordynacj´
polityki w dziedzinie zatrudnienia i finansów. Oznacza∏o to stworzenie warunków do funkcjonowania wspólnego rynku15.
W 1959 r., z inspiracji Wielkiej Brytanii, w reakcji na powstanie
EWG, Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja
i Wielka Brytania za∏o˝y∏y w Sztokholmie Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Cele tej organizacji by∏y mniej ambitne ni˝ EWG i sprowadza∏y si´ do pobudzania wzrostu gospodarczego, ograniczania bezrobocia i dà˝enia do stabilizacji finansowej.
EFTA dà˝y∏a przede wszystkim do redukcji taryf celnych. Przynale˝noÊç do EFTA nie uniemo˝liwia∏a krajom europejskim staraƒ o wejÊcie do EWG.
Pod wp∏ywem zmian w uk∏adzie si∏ politycznych i gospodarczych na
Êwiecie, Stany Zjednoczone zacz´∏y traciç swojà hegemonistycznà
pozycj´ na rzecz integrujàcej si´ gospodarczo Europy Zachodniej
i dynamicznie rozwijajàcej si´ Japonii. Blok radziecki i Chiny, mimo
ogromnego wysi∏ku inwestycyjnego i wysokiej stopy wzrostu gospodarczego, nie by∏y w stanie doÊcignàç wspomnianej trójki pod wzgl´dem nowoczesnoÊci i jakoÊci produkcji oraz stopy ˝yciowej ludnoÊci.
Kraje uprzemys∏owione notowa∏y w latach 1950-1973 wysokà dynamik´ rozwoju, której êród∏em by∏o wykorzystanie osiàgni´ç rewolucji
naukowo-technicznej. Wyznacznikiem rewolucji sta∏ si´ rozwój elektroniki, energetyki jàdrowej, produkcja nowych materia∏ów syntetycz15 L. Ciamaga i inni: Unia Europejska. Warszawa 2000 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11.
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nych oraz post´p w biochemii i genetyce. Zawdzi´czano go nowoczesnym laboratoriom, dysponujàcym wysokimi bud˝etami, Êwietnie
wyposa˝onym i zatrudniajàcym wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zmniejszy∏o si´ znaczenie indywidualnych badaƒ i samodzielnych wynalazców, a nauka i technika sta∏y si´ najwa˝niejszymi si∏ami produkcyjnymi.
Przewaga Stanów Zjednoczonych w dziedzinie opracowywania i wprowadzania nowych produktów przyczyni∏a si´ do powstania „luki technologicznej” mi´dzy nimi a Europà Zachodnià i Japonià. O jej rozmiarach Êwiadczy∏ fakt, ˝e 50% patentów stosowanych w Europie
Zachodniej i Japonii pochodzi∏o ze Stanów Zjednoczonych. Pod koniec
lat 60., w rezultacie wzrostu nak∏adów na badania w Europie i w Japonii, rozmiary „luki technologicznej” uleg∏y zmniejszeniu. Ameryka
utrzyma∏a przewag´ w produkcji komputerów, pó∏przewodników, satelitów komunikacyjnych i instrumentów naukowych. Ros∏o natomiast
znaczenie Europy Zachodniej w badaniach nad nowoczesnymi produktami chemicznymi, a Japonii – w elektronice u˝ytkowej.
Stany Zjednoczone i Kanada zdecydowanie przodowa∏y w zakresie
nowoczesnych metod kierowania i organizacji. Ich zas∏ugà by∏o zainaugurowanie rewolucji mened˝erskiej, wprowadzajàcej funkcjonalne
uk∏ady zale˝noÊci mi´dzy poszczególnymi jednostkami przedsi´biorstw. W ramach wielkich firm powstawa∏y samodzielne dzia∏y produkcyjne, handlowe, finansowe i badawcze. Ich kierownicy tworzyli
zarzàd tych przedsi´biorstw, w którym byli odpowiedzialni za poszczególne obszary dzia∏alnoÊci. W latach 60. rewolucja mened˝erska dokona∏a si´ tak˝e w krajach Europy Zachodniej i Japonii. Jej
konsekwencjà by∏o umocnienie pozycji kadry mened˝erskiej w zmieniajàcych si´ spo∏eczeƒstwach krajów uprzemys∏owionych.
W krajach zachodnich przenoszenie post´pu technicznego i organizacyjnego nast´powa∏o w wyniku dzia∏alnoÊci korporacji transnarodowych. Ich rozwój w latach 60., zwiàzany z ekspansjà zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, przyczynia∏ si´ do zmniejszenia „luki
technologicznej” mi´dzy Stanami Zjednoczonymi i Europà Zachodnià. Najnowsze technologie ze wzgl´du na tanioÊç miejscowej si∏y roboczej w niewielkim stopniu zasila∏y gospodark´ krajów rozwijajàcych
si´. Ich eksport do krajów komunistycznych ogranicza∏y restrykcje,
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wynikajàce z funkcjonowania instytucji kontrolujàcych wywóz technologii militarnych.
W rozwini´tych krajach o gospodarce rynkowej na wysokà dynamik´
handlu mi´dzynarodowego szczególnie du˝y wp∏yw mia∏o systematyczne znoszenie barier celnych. Poczàtkowo inicjatywa nale˝a∏a do
GATT, a nast´pnie do EWG i EFTA. W podobnym kierunku zmierza∏a dzia∏alnoÊç powo∏anej w 1961 r. Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Podj´ta w ramach GATT Runda Dillona
(1960-1962) doprowadzi∏a do redukcji ce∏ w handlu Stanów Zjednoczonych z EWG i Kanadà. Z kolei w 1967 r. Runda Kennedy’ego
zmniejszy∏a o 35% c∏a na wi´kszoÊç produktów eksportowanych
przez kraje uprzemys∏owione16.
Wa˝nym impulsem globalizacji sta∏ si´ proces dekolonizacji, dzi´ki
któremu zaraz po wojnie powsta∏y niezale˝ne Indie, Pakistan, Birm´,
Cejlon i Indonezj´. W latach 50., a szczególnie 60. niepodleg∏oÊç
og∏osi∏y liczne paƒstwa afrykaƒskie, azjatyckie i Êrodkowoamerykaƒskie. Cz´Êç z nich adaptowa∏a system demokratyczny wraz z gospodarkà rynkowà. Niektóre nawiàza∏y do radzieckiego lub chiƒskiego
socjalizmu. Nowe paƒstwa i kraje s∏abe zaawansowane gospodarczo
stworzy∏y tzw. Trzeci Âwiat, coraz energiczniej wyra˝ajàcy swoje aspiracje polityczne i ekonomiczne. W kwietniu 1974 r. Zgromadzenie
Ogólne ONZ przyj´∏o deklaracj´ o ustanowieniu Nowego Mi´dzynarodowego ¸adu Ekonomicznego (New International Economic Deal).
Przewidywa∏ on zwi´kszenie udzia∏u krajów rozwijajàcych si´ w Êwiatowej produkcji przemys∏owej przez zdynamizowanie procesu industrializacji. Industrializacj´ mia∏a umo˝liwiç wspó∏praca handlowa
i technologiczna z krajami rozwini´tymi. Szczególnà rol´ przypisywano przeniesieniu niektórych rodzajów produkcji przemys∏owej do
krajów rozwijajàcych si´ (redeployment).
Lata 1974-1989, w których odnotowano kryzys gospodarczy i spo∏eczny, cechowa∏a znacznie ni˝sza dynamika wzrostu w stosunku do
okresu 1950-1973. Po 1973 r. wystàpi∏y na Êwiecie dwa okresy recesji (1974-1975 i 1979-1981), ÊciÊle zwiàzane z kryzysami naftowymi,
16 P. Bo˝yk, J. Misala, M. Pu∏awski: Mi´dzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa 1999 PWE, s. 479.
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oraz dwa okresy wzrostu (1976-1978, 1982-1989). Rozwini´te kraje
o gospodarce rynkowej, a tak˝e cz´Êç paƒstw Trzeciego Âwiata, wraz
z Chinami, zdecydowanie stawi∏y czo∏o nowym wyzwaniom. Rzàdy
M. Thatcher w Wielkiej Brytanii i R. Reagana w Stanach Zjednoczonych przyj´∏y za podstaw´ swojej polityki liberalizm i teoretyczne zasady monetaryzmu17. Stworzy∏y programy dostosowawcze, których
wynikiem by∏o przezwyci´˝enie kryzysu energetycznego, wdro˝enie
nowych technologii i rozszerzenie wymiany mi´dzynarodowej. Na
tym polu zdecydowanie z ty∏u pozosta∏y paƒstwa bloku radzieckiego,
co w znacznej mierze przyczyni∏o si´ do kl´ski ich centralnie kierowanych gospodarek.
Generalnie, po 1973 r., nastàpi∏o zwolnienie tempa handlu mi´dzynarodowego, ale dotyczy∏o to g∏ównie wymiany surowców i pó∏fabrykatów. Handel wyrobami reprezentujàcymi zaawansowane technologie rozwija∏ si´ wzgl´dnie szybko. Obserwowano tak˝e wzrost obrotów
w ramach grupy krajów wysoko rozwini´tych. Sprzyja∏y mu dzia∏ania
liberalizacyjne podejmowane w ramach Tokijskiej i Urugwajskiej
Rundy GATT oraz spotkaƒ paƒstw Wielkiej Siódemki (G 7). W konsekwencji w 1988 r. udzia∏ tych krajów, sprzedajàcych nowoczesne,
wysoko przetworzone produkty, osiàgnà∏ 71% obrotów handlu Êwiatowego, podczas gdy udzia∏ w nim krajów rozwijajàcych si´ wynosi∏
20%, a krajów RWPG tylko 9%.
Cechà charakterystycznà krajów rozwini´tych by∏y intensywne zmiany strukturalne w gospodarce. W produkcji przemys∏owej zwi´kszy∏
si´ udzia∏ wyrobów elektronicznych, elektrotechnicznych, chemicznych i farmaceutycznych. Rewolucja naukowo-techniczna wkroczy∏a w faz´ szerokiego zastosowania mikroprocesorów. Rozmachu nabra∏a mikroelektronika, in˝ynieria materia∏owa i biotechnologie.
Przystàpiono, g∏ównie w Japonii, do stosowania na du˝à skal´ robotów przemys∏owych. Telekomunikacja, stosujàc Êwiat∏owody, po∏àczenia radiowe i satelitarne, systematycznie zwi´ksza∏a zakres us∏ug
i liczb´ abonentów. W Stanach Zjednoczonych, na podstawie technologii wojskowych, wszed∏ do u˝ycia Internet.
17 E. Domaƒska: Wokó∏ interwencji paƒstwa w gospodark´: Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy,
Reagan i inni. Warszawa 1992 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117.
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W latach 70. i 80. w krajach rozwini´tych nastàpi∏o zdynamizowanie
rozwoju korporacji transnarodowych, wykorzystujàcych zarówno korzyÊci skali produkcji, jak i zakresu i zasi´gu produkcji. Rozmiary
produkcji i zró˝nicowanie asortymentu pozwala∏y im osiàgaç ogromne zyski i wysoki stopieƒ konkurencyjnoÊci. Oprócz korporacji zwiàzanych z petrochemià i motoryzacjà rozszerzy∏y swojà dzia∏alnoÊç
mi´dzynarodowà firmy elektroniczne (Hitachi, Philips, Motorola),
przedsi´biorstwa przemys∏u spo˝ywczego (Nestlé, Sandoz), kosmetycznego (Colgate) i chemicznego (Unilever, ICI). Mi´dzy 1974
a 1982 r. dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowa firm niemieckich wzros∏a
o 51%, w∏oskich – o 41%, brytyjskich – o 39%, a francuskich – o 33%.
Najwi´ksze amerykaƒskie korporacje podstawowà cz´Êç dochodów
uzyskiwa∏y z dzia∏alnoÊci zagranicznej, np. Exxon – 76%, Coca-Cola
– 64%, a IBM – 62%. General Motors i Ford ponad 40% samochodów
wytwarza∏y poza granicami Stanów Zjednoczonych. Korporacje
transnarodowe znacznie przyczyni∏y si´ do rozwoju handlu Êwiatowego, a przede wszystkim eksportu kapita∏u i technologii, co sprzyja∏o procesowi globalizacji18.
Prymat w sferze inwestycji zagranicznych utrzyma∏y Stany Zjednoczone, jednak ich udzia∏ w Êwiatowym eksporcie kapita∏u zmniejszy∏
si´ z 2/3 na poczàtku lat 70. XX w. do 1/3 w koƒcu lat 80. Na Êwiatowym rynku kapita∏owym coraz wi´kszà rol´ odgrywa∏y Wielka Brytania (15% udzia∏u w eksporcie kapita∏u), Japonia (13%) i Niemcy
(10%). Japonia inwestowa∏a nie tylko w Azji, ale tak˝e w Stanach
Zjednoczonych i Europie Zachodniej. AktywnoÊç kapita∏u europejskiego i japoƒskiego sprawi∏a, ˝e w latach 80. Stany Zjednoczone sta∏y si´ importerem netto kapita∏u. W 1987 r. aktywa amerykaƒskie
ulokowane za granicà wynosi∏y 1,2 mld dol., natomiast aktywa obce
ulokowane w Stanach Zjednoczonych – 1,5 mld dol. Najwi´kszymi
inwestorami w tym kraju by∏y: Wielka Brytania, Japonia, Holandia,
Niemcy i Kanada. Korporacje europejskie i japoƒskie inwestowa∏y
tam w przemys∏ stalowy, samochodowy, elektroniczny, farmaceutyczny, a tak˝e filmowy i fonograficzny.
18 A. Zorska: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce Êwiato-

wej. Warszawa 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48.
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W Trzecim Âwiecie, mimo osiàgni´ç nowo uprzemys∏owionych krajów azjatyckich, najwi´kszy awans w gospodarce Êwiatowej by∏ udzia∏em Ameryki ¸aciƒskiej. Jej rozwój pozwala∏ na sta∏y wzrost zatrudnienia w przemyÊle. Za Amerykà ¸aciƒskà uplasowa∏a si´ Azja
Wschodnia, z szybko rozwijajàcymi si´ „tygrysami”. Zdecydowanie
w tyle pozostawa∏y paƒstwa Azji P∏d., a przede wszystkim Afryki, jak
Tanzania czy Kongo. O pozycji Afryki Êwiadczy∏ fakt, ˝e z 52 znajdujàcych si´ tam krajów w 34 udzia∏ przemys∏u w dochodzie narodowym nie przekracza∏ 10%.
Paƒstwa bloku radzieckiego, które w dekadzie lat 80. prze˝y∏y regres
i za∏amanie, znalaz∏y si´ w gorszej sytuacji ni˝ pozaeuropejskie kraje
socjalistyczne, a zw∏aszcza Chiny. Kraje o scentralizowanej gospodarce planowej zdecydowanie dryfowa∏y w kierunku pozycji krajów Trzeciego Âwiata. W tym sensie poj´cie Trzeciego Âwiata traci∏o swe geograficzne, a tak˝e polityczne oraz intelektualne uzasadnienie. Strefy
zacofania coraz silniej przenika∏y si´ z obszarami dobrobytu, a na
ka˝dym kontynencie wyst´powa∏y kraje zaawansowane i ekonomicznie zacofane.
Nowa sytuacja da∏a asumpt do rozwini´cia koncepcji, która dzieli∏a
Êwiat na paƒstwa po∏o˝one w centrum i na peryferiach. W nowym
podejÊciu krajom rozwini´tym, uznanym za centra, towarzyszy∏y pó∏peryferie (semiperyferie) i peryferie. W pierwszych, obok wysokich
dochodów, wysokiego poziomu urbanizacji i industrializacji wyst´powa∏o znaczne zaawansowanie technologiczne, pozwalajàce na przewag´ w handlu mi´dzynarodowym. W krajach peryferyjnych, borykajàcych si´ z niskimi dochodami, niskim poziomem urbanizacji
i uprzemys∏owienia, dominowa∏y prymitywne technologie i produkty.
Mi´dzy nimi znajdowa∏y si´ kraje pó∏peryferyjne, wykorzystywane
przez centra, a jednoczeÊnie eksploatujàce gospodarczo peryferia19.
Prze∏om lat 80. i 90. XX w. przyniós∏ za∏amanie gospodarki centralnie
kierowanej w Europie Ârodkowej i w Zwiàzku Radzieckim. Wprowadzanie w tej cz´Êci Êwiata gospodarki rynkowej stanowi∏o bodziec do
wzmo˝enia tendencji globalizacyjnych. W tym samym kierunku od19 Dylematy rozwoju: porównywalnoÊç doÊwiadczeƒ krajów s∏abiej rozwini´tych i Polski. Praca pod redakcjà E. Butkiewicz. Warszawa 1992 Szko∏a G∏ówna Handlowa, s. 15.
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dzia∏ywa∏o tworzenie w Chinach „stref ekonomicznych”, stanowiàcych enklawy kapitalizmu. Pog∏´bi∏a si´ wspó∏zale˝noÊç ekonomiczna
ca∏ego Êwiata, nast´powa∏o ujednolicenie metod wytwarzania i wzorców konsumpcji oraz pot´gowa∏a si´ mi´dzynarodowa konkurencja.
Globalizacji na gruncie ekonomicznym sprzyja∏o znoszenie barier
ograniczajàcych wymian´ dóbr i us∏ug, a tak˝e dalszy rozwój transportu i telekomunikacji, wprowadzanie nowych technologii i metod zarzàdzania oraz ograniczanie funkcji regulacyjnych paƒstwa. Wa˝nà
rol´ w tym procesie odgrywa∏a Âwiatowa Organizacja Handlu (WTO)
powo∏ana w 1994 r. WTO powsta∏a z przekszta∏cenia GATT, jako instytucja lepiej dostosowana do warunków wspó∏czesnej wymiany mi´dzynarodowej. Jej dzia∏alnoÊç koncentrowa∏a si´ na liberalizacji powiàzaƒ gospodarczych w skali globalnej – usuwaniu barier w handlu
towarami, us∏ugami i czynnikami produkcji. Do wa˝nych zasad WTO
nale˝a∏a wzajemna niedyskryminacja krajów cz∏onkowskich oraz
ograniczenie interwencji rzàdów do ochrony bilansu handlowego,
produkcji oraz zdrowia obywateli i bezpieczeƒstwa kraju20.
Dotychczasowe nurty globalizacji, zwiàzane g∏ównie z rozwojem handlu oraz przep∏ywem informacji i technologii, stanowiàce domen´
korporacji transnarodowych, w latach 90. wzbogaci∏a autonomizacja
operacji finansowo-bankowych i ogromna mobilnoÊç ludzi. Globalizacj´ rynków finansowych przyspieszy∏a liberalizacja sektora bankowego i przep∏ywów kapita∏owych oraz ekspansja zagraniczna wielkich
banków i prywatyzacja. Wa˝nà rol´ w tym procesie odgrywa∏y instytucje mi´dzynarodowe – Bank Âwiatowy i MFW oraz nowoczesne
technologie informatyczne21.
Wa˝nym czynnikiem przyspieszenia globalizacji by∏ dynamiczny
wzrost bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (BZI), które przyczynia∏y si´ do zwi´kszenia wydajnoÊci pracy, poziomu inwestycji i zatrudnienia oraz wprowadzania nowoczesnych metod zarzàdzania.
Rodzi∏y te˝ problemy zwiàzane z konkurencjà na rynku krajowym
i niekiedy negatywnym wp∏ywem BZI na bilans p∏atniczy. Inwestycjom bezpoÊrednim sprzyja∏a liberalizacja przepisów dotyczàcych
20 P. Bo˝yk, J. Misala, M. Pu∏awski: Mi´dzynarodowe..., op. cit., s. 469.
21 L. Or´ziak: Globalizacja rynków finansowych. Globalizacja od A do Z. „Bank i Kredyt” nr 2/2003, s. 6.
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przep∏ywu kapita∏u i rosnàce oszcz´dnoÊci w krajach rozwini´tych
gospodarczo.
Âwiatowe bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne zwi´kszy∏y si´ z 202
mld w 1990 r. do 1270 mld dol. w 2000 r. Obszarem zainteresowania inwestorów zagranicznych by∏ przemys∏ chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny i spo˝ywczy, a tak˝e wydobycie ropy naftowej,
telekomunikacja i finanse. Ich Êrodki zasila∏y g∏ównie Europ´ Zachodnià, Ameryk´ Pó∏nocnà i Japoni´. Ta grupa krajów przyj´∏a
w 2000 r. 71% Êwiatowych inwestycji bezpoÊrednich. Silna koncentracja inwestycji zagranicznych sk∏ania∏a niektórych ekonomistów do
twierdzeƒ o ograniczeniu globalizacji do grupy krajów najbogatszych,
o uporzàdkowanej, rynkowej gospodarce, przyjaznej dla obcego kapita∏u. W krajach rozwijajàcych si´ ulokowano w 2000 r. 240 mld dol.,
co stanowi∏o tylko 19% ogó∏u Êwiatowych inwestycji bezpoÊrednich.
Skorzysta∏y z nich g∏ównie kraje Azji i Pacyfiku oraz Ameryki ¸aciƒskiej. Najwi´kszym odbiorcà inwestycji zagranicznych w tej grupie
krajów by∏y Chiny z Hongkongiem. Inwestycje w krajach Europy
Ârodkowej i Wschodniej wynios∏y 27 mld dol., co odpowiada∏o zaledwie 2-procentowemu udzia∏owi w Êwiatowych przep∏ywach inwestycji bezpoÊrednich. Inwestycje zagraniczne lokowane w ró˝nych regionach Êwiata pochodzi∏y w 82% z krajów Triady (Unii Europejskiej,
Stanów Zjednoczonych i Japonii)22.
Od po∏owy lat 90. jako wyraz pog∏´biajàcej si´ globalizacji nasili∏o si´ zjawisko fuzji i przej´ç mi´dzy najwi´kszymi korporacjami, g∏ównie o charakterze transnarodowym23. Tylko w 1999 r. zrealizowano 109 porozumieƒ, w których jednostkowa wartoÊç transakcji przekracza∏a 1 mld
dol. Z fuzji dwóch koncernów chemicznych Ciba-Geigy A. G. i Sandoz
A. G., powsta∏ szwajcarski Novartis, po∏àczy∏y si´ niemieckie kolosy stalownicze Krupp i Thyssen oraz niemiecki producent samochodów Daimler-Benz z amerykaƒskim Chryslerem. W Stanach Zjednoczonych
fuzja korporacji finansowych Citicorp i Travelers Group mia∏a wartoÊç
73 mld dol., a firm medialnych America on Line i Time Warner – 182
mld dol. Korporacje–molochy, powsta∏e z po∏àczeƒ, wykorzystywa∏y no-

22 G. Garliƒska: Utartym szlakiem. „Nowe ˚ycie Gospodarcze” nr 20/2001, s. 7.
23 A. Zorska: Ku globalizacji..., op. cit., s. 48.
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woczesne systemy zarzàdzania oraz mo˝liwoÊci techniki komputerowej
i Internetu. Ich kierownictwo nale˝a∏o do wysoko wykwalifikowanych,
bardzo dobrze op∏acanych mened˝erów, którzy zastàpili zarzàdy rodzinne, powiàzane z w∏asnoÊcià.
Na poczàtku XXI w. prawie 90% korporacji transnarodowych mia∏o
swoje siedziby macierzyste w krajach Triady. Do najwi´kszych nale˝a∏y: General Electric, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell
Group, General Motors i Ford Motor Company. Filie korporacji transnarodowych wyst´powa∏y g∏ównie w krajach wysoko rozwini´tych,
po∏owa dzia∏a w Europie, a 10% w Ameryce Pó∏nocnej. Na kraje rozwijajàce si´ przypada∏o oko∏o 1/4 filii i oddzia∏ów. JednoczeÊnie kraje
rozwijajàce si´, jak Hongkong, Korea P∏d., Meksyk i Wenezuela,
stworzy∏y w∏asne korporacje transnarodowe, szczególnie w petrochemii i elektronice. W krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej mi´dzynarodowy zasi´g mia∏y rosyjskie firmy petrochemiczne, a tak˝e
KGHM Polska Miedê SA24.
Globalizacji sprzyja∏ bardzo szybki rozwój Internetu, co zawdzi´czano
popularnoÊci komputerów osobistych, wprowadzeniu sieci WWW
i rozwojowi us∏ug internetowych, szczególnie poczty elektronicznej
i handlu elektronicznego. W 1994 r. na Êwiecie, g∏ównie w Stanach
Zjednoczonych, by∏o 3 mln u˝ytkowników Internetu, zaÊ na poczàtku
2000 r. – ponad 300 mln. W sprzeda˝y elektronicznej pojawi∏y si´ nie
tylko ksià˝ki i p∏yty, ale tak˝e samochody i papiery wartoÊciowe. Po∏owa korporacji transnarodowych rekrutowa∏a pracowników wykorzystujàc sieç internetowà. W bankowoÊci powsta∏a mo˝liwoÊç dokonywania elektronicznie, bez odwiedzania banku, p∏atnoÊci, transferu
Êrodków finansowych, a nawet korzystania z kredytu. Stworzono specjalnie zabezpieczone rachunki i upowszechniono podpis cyfrowy.
W Stanach Zjednoczonych w 1995 r. 90% transakcji bankowych przeprowadzano w formie elektronicznej.
Zmiany spowodowane przyspieszonà globalizacjà i zastosowaniem
nowoczesnych technologii elektronicznych sk∏ania∏y do okreÊlania
g∏ównych ga∏´zi gospodarki terminem nowa gospodarka (new economy
24 T. Radzymiƒska: Najwi´ksze korporacje transnarodowe. „Nowe ˚ycie Gospodarcze” nr 20/2001, s. 9.
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lub e-economy). Nowà gospodark´ opartà na wiedzy charakteryzowa∏a przewaga pracy umys∏owej nad fizycznà oraz innowacyjnoÊci nad
masowà produkcjà. Jej wa˝nymi atrybutami by∏y: konkurencja w skali Êwiatowej oraz sta∏e zmiany technologiczne i organizacyjne, wykorzystujàce komputeryzacj´. W rozwoju nowej gospodarki wielkà rol´
odgrywa∏o partnerstwo i wspó∏praca sektora prywatnego oraz paƒstwowego25.
Rozwój firm internetowych i komputerowych oraz mi´dzynarodowy
obrót walutami i papierami wartoÊciowymi przez ca∏à dob´ w systemie on-line cz´sto uznawano za wa˝nà przyczyn´ nowej generacji
kryzysów finansowych. Wybucha∏y one niespodzianie w warunkach
wzrostu gospodarczego i równowagi pieni´˝no-finansowej. W latach
1992-1993 ataki spekulacyjne na waluty zachodnioeuropejskie spowodowa∏y os∏abienie m. in. brytyjskiego funta, francuskiego franka
i w∏oskiego lira. W 1995 r. kryzys dotknà∏ Meksyk i kraje ASEAN,
a w 1997 r. Japoni´, Hongkong, Tajwan i Kore´ P∏d. Zasadniczà przyczynà kryzysów by∏a liberalizacja przep∏ywu kapita∏ów spowodowana
wprowadzeniem p∏ynnych kursów walutowych. Umo˝liwi∏a ona szybki transfer kapita∏ów, szczególnie inwestycji portfelowych. W krajach
gdzie nie zastosowano odpowiedniej kontroli, pojawi∏y si´ dzia∏ania
o charakterze spekulacyjnym na poziomie mi´dzynarodowym. Kryzysy walutowe, które pociàga∏y za sobà kryzysy bankowe, ujawnia∏y negatywne aspekty globalizacji26.
W nurt globalizacji silnie w∏àczy∏o si´ lotnictwo komunikacyjne przyczyniajàc si´ do wzrostu mobilnoÊci spo∏eczeƒstwa Êwiatowego. Pod
koniec XX w. przewozy lotnicze pasa˝erów, g∏ównie pojemnymi odrzutowcami, zbli˝y∏y si´ do 2 mld osób rocznie. Dodatkowo z transportu lotniczego powszechnie korzystano w handlu produktami wytwarzanymi przez nowoczesne ga∏´zie przemys∏u, jak komputery
i telefony komórkowe lub nietrwa∏ymi artyku∏ami pochodzenia rolnego, np. ci´tymi kwiatami. W mi´dzykontynentalnych przewozach towarów dominowa∏a jednak ˝egluga morska. W 1999 r. drogà morskà
przewieziono 5,1 mld ton towarów (o 28% wi´cej ni˝ w 1990 r.),
25 L. W. Zacher: Spo∏eczne wymiary „nowej gospodarki”. „Nowe ˚ycie Gospodarcze” nr 9/2002, s. 4.
26 W. Ma∏ecki i inni: Kryzysy walutowe. Warszawa 2001 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175.
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w tym blisko 1,9 mld ton paliw p∏ynnych. Rozwini´to i unowoczeÊniono mi´dzynarodowe systemy przesy∏owe ropy naftowej, gazu
i pràdu elektrycznego. Dalsze post´py czyni∏a telefonia komórkowa.
W Stanach Zjednoczonych liczba u˝ytkowników wzros∏a z 5,3 mln
w 1990 r. do 86 mln w 1999 r.27
Opracowany przez firm´ doradztwa strategicznego A. T. Kearney
wskaênik globalizacji mierzy∏ stopieƒ integracji danego kraju ze Êwiatem w sferze gospodarki, polityki, technologii i ˝ycia spo∏ecznego.
Wed∏ug tych kryteriów na poczàtku 2003 r. do 5 najbardziej zglobalizowanych krajów Êwiata nale˝a∏y: Irlandia, Szwajcaria, Szwecja, Singapur i Holandia. W rankingu A. T. Kearneya Stany Zjednoczone zajmowa∏y 11. miejsce, Czechy – 15., a Niemcy – 17. miejsce28.
Historyczne spojrzenie na problematyk´ globalizacji dowodzi jej uniwersalnego charakteru, zwiàzanego z konwergencjà w dziedzinie ideologii, myÊli naukowej, post´pu techniczno-ekonomicznego oraz
transferu ludzi, kapita∏u, produktów i us∏ug. UÊwiadamia wyst´powanie w dziejach zarówno faz przyspieszenia, jak i regresu na drodze
do globalizacji, a tak˝e przeciwstawnych tendencji w tych samych
okresach historycznych. Wskazuje na si´gajàce g∏´boko w dzieje korzenie dzisiejszego oblicza Êwiata. JednoczeÊnie nie przeczy tezie, ˝e
prze∏om XX i XXI wieku przyniós∏ zdecydowane przyspieszenie tego
procesu pod wp∏ywem rewolucji informatycznej.

27 „The World Almanac and Book of Facts” 2001, s. 572.
28 Liderzy globalizacji. „Nowe ˚ycie Gospodarcze” 2/2003, s. 25.
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Globalizacja
– mit czy rzeczywistoÊç

• Poj´cie globalizacji i próba identyfikacji
jej podstawowych cech ekonomicznych

• Zró˝nicowanie wspó∏czesnej gospodarki Êwiatowej
• Si∏y motoryczne globalizacji
• Jak rysujà si´ perspektywy dalszego rozwoju
globalizacji?
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Aleksander Müller

Globalizacja – mit czy rzeczywistoÊç?

Celem tej pracy jest przedstawienie wspó∏czesnych procesów globalizacji oraz dzia∏alnoÊci
g∏ównych podmiotów politycznych i gospodarczych stymulujàcych rozwój tego procesu.
Na tym tle pojawia si´ wiele pytaƒ, na które odpowiedzi jeszcze dziÊ powodujà spory mi´dzy
naukowcami, a których rozstrzygni´cie mo˝e
mieç realny, przemo˝ny wp∏yw na przysz∏e losy
Êwiata i ludzkoÊci.
prof. zw. dr hab.

W tej pracy zajmiemy si´ trzema istotnymi proAleksander Müller
blemami dotyczàcymi globalizacji: po pierwsze,
Szko∏a G∏ówna Handlowa
Wy˝sza Szko∏a Dzia∏alnoÊci
identyfikacjà samego jej poj´cia i jej g∏ównych
Gospodarczej w Warszawie
cech charakterystycznych; po drugie, okreÊleniem warunków powstania globalizacji w czasie; po trzecie, ocenà perspektyw rozwoju i zasi´gu globalizacji.
Globalizacja sta∏a si´ jednym z najbardziej popularnych poj´ç zarówno
w terminologii naukowej, jak i s∏ownictwie potocznym. Poj´cie to odnosi
si´ do obszarów dzia∏alnoÊci gospodarczej, politycznej, spo∏ecznej oraz
kulturowej i naukowej, a wi´c przenika de facto wszystkie sfery dzia∏alnoÊci ludzkiej na Êwiecie. Ze wzgl´du na wielkie ró˝nice wyst´pujàce
na ró˝nych obszarach dzia∏alnoÊci spo∏eczeƒstwa oraz z uwagi na ogromne zró˝nicowanie poziomu rozwoju poszczególnych krajów i narodów nie
jest mo˝liwe – poza bardzo ogólnymi stwierdzeniami – zaproponowanie
jednej definicji globalizacji. Konieczne jest podejmowanie prób identyfikacji ró˝nych stron i aspektów globalizacji sektorowych.
W rozwa˝aniach prowadzonych w tym opracowaniu zajmiemy si´
przede wszystkim ekonomicznymi aspektami globalizacji i podejmiemy
prób´ okreÊlenia generalnych tendencji rozwojowych procesów globalizacji i ich przewidywanych skutków w ramach d∏ugiego horyzontu
czasowego.
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Na podstawie badania struktury wspó∏czesnej gospodarki Êwiatowej
oraz badania ró˝norodnych powiàzaƒ mi´dzy krajami, grupami krajów
oraz kontynentami na p∏aszczyênie mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych mo˝na dojÊç do prostego, wr´cz banalnego wniosku. Mianowicie Êwiat podlega jednoczeÊnie procesom integracji – tj. dà˝eniom
do ∏àczenia i scalania si´ odr´bnych organizmów gospodarczych – oraz
procesom dyferencjacji, czyli ró˝nicowania si´, co znajduje wyraz
przede wszystkim w sferze poziomu rozwoju i rozwarstwienia dochodów ró˝nych grup krajów. Od dziesi´cioleci mo˝na obserwowaç w gospodarce Êwiatowej proces ciàg∏ego ró˝nicowania si´ krajów. Doprowadzi∏ on na prze∏omie XX i XXI stulecia do takiego stanu, ˝e 15%
ludnoÊci Êwiata zamieszkujàcych kraje wysoko rozwini´te, rozporzàdzajàce wysokimi dochodami, wytwarza prawie 80% Êwiatowego produktu/dochodu narodowego, podczas gdy 85% pozosta∏ej ludnoÊci
Êwiata wytwarza zaledwie oko∏o 21% Êwiatowego produktu/dochodu
narodowego.

Poj´cie globalizacji i próba identyfikacji
podstawowych cech ekonomicznych
Na wst´pie spróbujmy przedstawiç samo poj´cie globalizacji oraz jej
podstawowe cechy, aby móc definiowaç je w sposób jednoznaczny i zrozumia∏y. Przede wszystkim nale˝y si´ zastanowiç nad tym, czy globalizacja jest procesem obiektywnym, czy te˝ wynika z subiektywnych
dzia∏aƒ ludzi.
Natrafiamy tu jednak na szereg podstawowych trudnoÊci definicyjnych
i poj´ciowych, poniewa˝ wÊród wielu ekonomistów, socjologów i politologów oprócz zbie˝noÊci w okreÊlaniu globalizacji jednoczeÊnie dostrzega si´ ró˝nice.
W zale˝noÊci od dyscypliny nauki reprezentowanej przez badaczy zajmujàcych si´ globalizacjà mo˝na dostrzec interpretacje nadajàce globalizacji charakter ekonomiczny, socjologiczny, polityczny, kulturowy lub
techniczny. Najwygodniejszà formu∏´ mo˝na przyjàç zak∏adajàc, ˝e globalizacja ma charakter wielostronny i wielop∏aszczyznowy. Wymienia
si´ wiele innych cech globalizacji: z∏o˝onoÊç, wielowàtkowoÊç czy mi´-
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dzynarodowà wspó∏zale˝noÊç. Wszystkie one mogà byç jednak z równym powodzeniem u˝yte do opisu ró˝nych innych zjawisk i procesów.
Jednym z kontrowersyjnych poglàdów w dyskusji na temat globalizacji
jest ustalenie poczàtków i charakteru tego procesu. Wyst´pujà tu dwa
nurty. W jednym wyra˝a si´ poglàd, ˝e globalizacja stanowi nowà, wy˝szà i bardziej z∏o˝onà faz´ rozwoju mi´dzynarodowych stosunków ekonomicznych. W drugim okreÊla si´ globalizacj´ jako nowà faz´ ich rozwoju, kszta∏tujàcà si´ pod wp∏ywem szczególnych okolicznoÊci
i procesów, które poprzednio nie mog∏y wyst´powaç.
Anna Zorska – jedna z najlepszych znawczyƒ problematyki globalizacji
w polskiej ekonomii – pisze: „Globalizacja stanowi wy˝szy, bardziej zaawansowany i z∏o˝ony etap procesu umi´dzynarodowienia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Proces ten rozumiany ogólnie, jako rozszerzanie dzia∏alnoÊci krajowych przedsi´biorstw za granicà, zosta∏ zapoczàtkowany
na wi´kszà skal´ w XIV wieku, wraz z rozwojem zamorskiej dzia∏alnoÊci przez kompanie handlowe”1.
Rozwa˝ania Anny Zorskiej oparte sà na obszernej literaturze przedmiotu, przy czym powo∏uje si´ ona przede wszystkim na opinie P. Dickena,
D. Levy’ego oraz J. G. Williamsona. Wed∏ug nich pierwszy etap globalizacji przypada∏ na lata 1870-1914 i zosta∏ zahamowany przez wybuch
pierwszej, a nast´pnie – w 1939 r. – drugiej wojny Êwiatowej2. Anna
Zorska, zgadzajàc si´ z ich poglàdami, pisze: „Ale dopiero w drugiej po∏owie XIX wieku nastàpi∏ tak silny wzrost skali, zasi´gu i form ekspansji przedsi´biorstw (kapitalistycznych), ˝e wywo∏ywa∏o to integrowanie wielu rynków i gospodarek przez przep∏ywy kapita∏ów. Lata
1870-1914 sà niekiedy uwa˝ane za pierwszy etap globalizowania
dzia∏alnoÊci gospodarczej”3.
1 A. Zorska: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce Êwiato-

wej. Warszawa 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 14.
2 Zob. m.in.: P. Dicken: Global Shift. The Internationalization of Economic Activity. Guilford Press,

New York- London, 1992; D. Levy: International Production and Sourcing: Trends and Issues. „STI
Review” 1993 No. 13; J.G. Williamson: Globalization, Convergence and History. „NBER Working
Paper” 1995 No. 5259.
3 A. Zorska: op.cit.
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Nie ma de facto ˝adnych powodów, aby zaprzeczaç tym poglàdom. Nie
mo˝na jednoczeÊnie zak∏adaç, ˝e globalizacja to proces trwajàcy
od wielu wieków, poniewa˝ nale˝a∏oby przyjàç, ˝e ma on charakter d∏ugotrwa∏y, a jego obecny kszta∏t zale˝ny jest jedynie od odmiennych
cech „iloÊciowych” wspó∏czesnoÊci.
Wydaje si´, ˝e usytuowanie globalizacji w czasie na prze∏omie
XIX i XX w. stanowi efekt ukszta∏towania si´ w tym w∏aÊnie okresie kapita∏u finansowego, który wp∏ynà∏ na rozwój monopolistycznego charakteru wielkich przedsi´biorstw.
Wydarzenia ekonomiczne zwiàzane z powstaniem i rozwojem kapita∏u finansowego wywar∏y wp∏yw nie tylko na gospodark´ Êwiatowà, ale
równie˝ na przeobra˝enia polityczne, których bezpoÊrednim nast´pstwem by∏ wybuch pierwszej wojny Êwiatowej. Nowa rola przedsi´biorstw (o której nota bene pisze Anna Zorska) sk∏oni∏a do teoretycznej analizy nowych zjawisk i procesów ekonomicznych, która
w najbardziej wnikliwy sposób zosta∏a przeprowadzona przez Rudolfa
Hilferdinga4. Wydaje si´, ˝e ukazanie przez R. Hilferdinga jednoczesnego procesu powstawania wielkich przedsi´biorstw przemys∏owych
i ∏àczenia si´ ich z bankami oraz ekspansja zagraniczna przedsi´biorstw reprezentujàcych kapita∏ finansowy stworzy∏y podstawy
do uto˝samiania tych nowych procesów z okresu prze∏omu
XIX i XX stulecia ze wst´pnym okresem globalizacji, charakteryzujàcym si´ wieloma podobnymi cechami, jak okres powstawania kapita∏u finansowego.
Diametralnie odmienny punkt widzenia prezentujà ci naukowcy, którzy traktujà globalizacj´ jako proces o szczególnym charakterze, stanowiàcy nowà jakoÊç w rozwoju ludzkoÊci oraz gospodarki. Taki punkt widzenia przedstawi∏a Grupa Lizboƒska5, sk∏adajàca si´ z kilkunastu
ekspertów. OkreÊlili oni globalizacj´ jako nowy proces gospodarczo-polityczno-spo∏eczny, którego poczàtki przypadajà na ostatnie dwie dekady XX w. Poglàdy Grupy Lizboƒskiej podzielajà tak˝e liczni polscy eko4 Zob. R. Hilferding: Kapita∏ finansowy. Studium o najnowszym rozwoju kapitalizmu. Warszawa

1958.
5 Zob. Granice konkurencji. Grupa Lizboƒska, seria „Euromanagement”. Warszawa 1996 PFPK –

Poltext.
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nomiÊci. Na uwag´ zas∏uguje tu syntetyczna prezentacja koncepcji Lizboƒczyków opracowana przez G. Gierszewskà i B. Wawrzyniaka6. Autor niniejszego artyku∏u podziela sens uznania globalizacji za nowy –
i w pewnym sensie odr´bny – proces gospodarczy, co stwarza koniecznoÊç odpowiedniego usytuowania poczàtków globalizacji w czasie.
Zadecydowa∏y o tym dwa zdarzenia o fundamentalnym charakterze:
– po pierwsze, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych,
a zw∏aszcza komputerów osobistych i internetu, których upowszechnienie nastàpi∏o w po∏owie lat osiemdziesiàtych;
– po drugie: rozpad systemu realnego socjalizmu w koƒcu lat osiemdziesiàtych XX stulecia, a zw∏aszcza upadek Zwiàzku Sowieckiego
w 1991 r.
Upadek Zwiàzku Sowieckiego oznacza∏ nie tylko rozpocz´cie istotnych
przeobra˝eƒ ustrojowych w granicach dawnego imperium, lecz równie˝
wzgl´dne otwarcie jego terytorium dla ekspansji mi´dzynarodowego
handlu, a wi´c poszerzenie obszaru rozwoju globalizacji. Globalizacja
pozyska∏a wi´c nowe mo˝liwoÊci terytorialne i rynkowe na terenach nowo wyzwolonych krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej, Rosji oraz krajów nale˝àcych do Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw, a tak˝e w Chinach,
w których rozpoczà∏ si´ intensywny proces przekszta∏cania gospodarki
kolektywistycznej w gospodark´ rynkowà, ÊciÊle sprz´˝ony z otwarciem
rynku chiƒskiego dla zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich p∏ynàcych obfitym strumieniem z krajów wysoko rozwini´tych. Mo˝na zatem
uznaç, ˝e likwidacja systemu realnego socjalizmu i upadek sowieckiego
imperium7 zadecydowa∏y o rozwoju procesów globalizacji.
Poglàd o znaczeniu upadku Zwiàzku Sowieckiego dla rozpocz´cia globalizacji podzielajà liczni autorzy. Milton Friedman, laureat Nagrody
Nobla w dziedzinie ekonomii, b´dàcy czo∏owym przedstawicielem szko6 Zob. G. Gierszewska, B. Wawrzyniak: Globalizacja. Wyzwania dla zarzàdzania strategicznego.

Seria „Euromanagement”. Warszawa 2001 Poltext, s. 17-23.
7 Czytelnikom pragnàcym bli˝ej poznaç przyczyny upadku Zwiàzku Sowieckiego polecamy artyku∏:

A. Müller: Koniec imperium: ekonomiczne i polityczne przyczyny upadku Zwiàzku Sowieckiego,
„MyÊl Ekonomiczna i Prawna” nr 1/2002, s. 13 -76.
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∏y monetarystycznej, wypowiedzia∏ si´ w tej sprawie nast´pujàco: „JesteÊmy obecnie Êwiadkami naprawd´ uderzajàcych przemian. Z jednej
strony chodzi mi o rewolucj´ w zakresie technologii, a z drugiej o rewolucj´ politycznà – upadek Zwiàzku Radzieckiego i wywalczenie sobie
niepodleg∏oÊci przez kraje b´dàce dotàd jego satelitami. Obie przemiany prowadzà w efekcie do tego, co nazywa si´ globalizacjà gospodarki.
Nota bene jest to termin, którego nie znosz´. Obie rewolucje doprowadzi∏y do sytuacji, w której producent mo˝e wytwarzaç swój produkt
gdziekolwiek na Êwiecie, sprzedawaç go tam, gdzie mu si´ podoba, wykorzystywaç w procesie produkcyjnym zasoby któregokolwiek paƒstwa i mieç swojà siedzib´ gdziekolwiek na Êwiecie. Nie ma zatem sensu mówiç, ˝e dany produkt jest krajowy”8.
Podobny punkt widzenia przyjmuje znany amerykaƒski dziennikarz
i publicysta Thomas L. Friedman, w swoje ksià˝ce pt. Lexus i drzewo
oliwne9. Stwierdzi∏ on, ˝e Êwiat narodzi∏ si´ w 1989 r. po upadku muru berliƒskiego.
Podzielam ten poglàd przyjmujàc, ˝e przeobra˝enia w gospodarce Êwiatowej – o wielkim zasi´gu i skali przekraczajàcej dotychczasowe procesy w rozwoju mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych – sta∏y si´
mo˝liwe w wyniku wysokiej dynamiki post´pu technicznego10, którego
ukoronowaniem sta∏ si´ rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przede wszystkim by∏o to nast´pstwem rewolucji politycznej
likwidujàcej „zamkni´te obszary” realnego socjalizmu i w∏àczajàcej je
w nurt gospodarki Êwiatowej.
8 Ewolucja wspó∏czesnej makroekonomii z perspektywy monetarnej. Wywiad z prof. Miltonem

Friedmanem w „Journal of Economic Studies”, vol 24, No. 4, 1997 (polski przedruk w „Gospodarka Narodowa” nr 10/1998.
9 Zob. T.L. Friedman: Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieç globalizacj´. Poznaƒ 2001 Dom Wydaw-

niczy Rebis.
10 G∏ówne nurty wspó∏czesnego post´pu technicznego obejmujà rozwój mikroelektroniki i mikro-

procesorów, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, powstanie i rozwój biotechnologii i in˝ynierii genetycznej, badania nad wynalezieniem i zastosowaniem nowych êróde∏ energii
i opracowywanie noÊników energii zast´pujàcych rop´ naftowà, rozwój in˝ynierii materia∏owej
i produkcji nowych surowców i materia∏ów syntetycznych, osiàganie coraz bardziej efektywnych
metod w produkcji rolnej. Zob.: W.W. Rostow: The Fifth Upswing and the Fourth Industrial Revolution. „Economic Impact” No. 4, 1983; A. Müller: Przegrupowanie ga∏´zi przemys∏u. Geneza
i perspektywy redeployment. Warszawa 1988 PWN, s. 31-56.
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Akceptacja poglàdu, ˝e globalizacja stwarza perspektyw´ tworzenia systemu gospodarki Êwiatowej oznacza, i˝ musimy jednoczeÊnie uznaç, ˝e
proces taki móg∏ pojawiç si´ w okreÊlonym czasie, kiedy ukszta∏towa∏y
si´ odpowiednie warunki techniczne, ekonomiczne i instytucjonalne.
Nale˝y w tym zakresie uwzgl´dniç równie˝ Êwiatowà sytuacj´ politycznà, poniewa˝ procesy globalizacji nie mogà rozwijaç si´ w stanie konfliktów i zagro˝eƒ militarnych.
Do tych warunków nale˝y zaliczyç:
– po pierwsze, osiàgni´cie odpowiedniego poziomu rozwoju post´pu
technicznego umo˝liwiajàcego prowadzenie gospodarki zintegrowanej
w skali kontynentalnej i transkontynentalnej;
– po drugie, powstanie podmiotów gospodarczych o sile i zasi´gu dzia∏ania, które pozwalajà tworzyç Êwiatowà sieç powiàzaƒ gospodarczych,
politycznych, kulturowych i innych.
Pojawi∏y si´ one – w odniesieniu do warunków technologicznych – dopiero w latach 80. XX wieku, a warunki polityczne uleg∏y rewolucyjnym
przeobra˝eniom na prze∏omie lat 80. i 90. tego wieku.
JeÊli globalizacja jest funkcjà post´pu technicznego, to sta∏a si´ mo˝liwa wtedy, gdy post´p techniczny doprowadzi∏ do osiàgni´cia odpowiedniego poziomu technologicznego i pozwoli∏ na wytworzenie wielu nowych
wyrobów, których w∏aÊciwoÊci techniczne, ekonomiczne i u˝ytkowe determinujà istnienie i rozwój procesów globalizacji. W szerokim sensie
mo˝na pojmowaç globalizacj´ jako proces tworzenia Êwiatowej sieci gospodarczej, sk∏adajàcej si´ z uk∏adów sieci sektorowych (bran˝owych).
Pierwszoplanowà, a jednoczeÊnie najbardziej widocznà cechà globalizacji jest formowanie si´ Êwiatowej sieci obrotu dobrami i us∏ugami.
Oznacza to nie tylko znaczne rozszerzenie zasi´gu tych obrotów oraz
zwi´kszenie ich skali. Stwarza tak˝e powszechnà dost´pnoÊç, na wielu
rynkach mi´dzynarodowych, licznych tzw. produktów Êwiatowych, b´dàcych wytworami najbardziej znanych i najsilniejszych firm w okreÊlonych dziedzinach produkcji.
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Równolegle z formowaniem si´ Êwiatowej sieci obrotów dobrami i us∏ugami nast´puje intensywny rozwój mi´dzynarodowych obrotów kapita∏owych. Ma on bardzo ró˝nicowane formy: od rozszerzania sieci dzia∏alnoÊci wielkich banków w ró˝nych regionach i krajach Êwiata,
poprzez intensyfikacj´ obrotów papierami wartoÊciowymi oraz rozszerzanie i tworzenie ró˝norodnych form kredytowania krajów i przedsi´biorstw, a˝ po dynamiczny rozwój zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, których podstawowymi obszarami inwestowania sà kraje wysoko
rozwini´te. W 1999 r. ogólna suma zarejestrowanych zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich w skali globalnej wynosi∏a oko∏o 912,5 mld dolarów, z czego na kraje o wysokich dochodach przypada∏o ponad 79,7%.

Grupy krajów i wybrane kraje

Âwiat
Kraje wysoko rozwini´te
– Stany Zjednoczone
– Wielka Brytania
– Niemcy
– Francja
– Kanada
– Belgia
– Holandia
– Irlandia
– Japonia
Kraje o Êrednich dochodach
– ni˝sza grupa
– wy˝sza grupa
– Chiny
– Brazylia
– Meksyk
– Korea Po∏udniowa
– Polska
Kraje s∏abo rozwini´te
Razem kraje o Êrednich i niskich
dochodach

Inwestycje bezpoÊrednie
(w mln USD)

Udzia∏ w wartoÊci
inwestycji Êwiatowych
(w procentach)

912.520
727.130
275.535
84.476
52.232
38.828
25.129
117.211
43.189
19.091
12.308
175.640
64.842
110.798
38.753
32.659
11.786
9.333
7.270
9.750

100,00
79,68
30,19
9,25
5,72
4,25
2,75
12,84
4,73
2,09
1,35
19,24
7,11
12,14
4,25
3,58
1,29
1,02
0,80
1,07

185.390

20,32

Tabela 1 Struktura Êwiatowych zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich
z uwzgl´dnieniem ich podzia∏u miedzy g∏ówne kraje oraz grupy typologiczne krajów w 1999 r.
èród∏o: World Development Report 2002. Published for the World Bank, Oxford University Press. Washington D.C., 2002, tabela 4,
s. 238-239.

Nast´pnà cechà globalizacji jest rozwój sieci Êwiatowego systemu
transportowego, pozwalajàcego w bardzo du˝ym stopniu zwi´kszyç mas´ oraz pr´dkoÊç przemieszczania si´ ∏adunków. Odgrywa on zasadniczà rol´ w tworzeniu Êwiatowej sieci obrotu dobrami oraz w transferze
dóbr inwestycyjnych mi´dzy krajami le˝àcymi nieraz w wielkiej odleg∏oÊci od siebie. Nowoczesny, szybki i wydajny system transportowy
spowodowa∏, ˝e wielkie korporacje sà w stanie szybko reagowaç na potrzeby rynku Êwiatowego i stosowaç wiele nowoczesnych metod dostar-
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czania wielkich ∏adunków w krótkim czasie z du˝à punktualnoÊcià, jak
np. znana ju˝ powszechnie metoda just in time. G∏ówne nowoczesne
technologie transportowe obj´∏y prawie wszystkie rodzaje transportu11,
a przede wszystkim doprowadzi∏y do rozwoju tzw. systemów zintegrowanych, które pozwalajà przenosiç jednostki ∏adunkowe ró˝nymi,
wspó∏dzia∏ajàcymi ze sobà rodzajami transportu.
Niezmiernie wa˝nà cechà globalizacji sta∏o si´ utworzenie Êwiatowego
systemu informacyjnego. Jego g∏ównym ogniwem jest sieç po∏àczeƒ informatycznych o zasi´gu globalnym, a zw∏aszcza system internetu zapewniajàcego wszechstronne mo˝liwoÊci komunikowania si´ mi´dzy
przedsi´biorstwami oraz ludêmi. Internet pozwala na dokonywanie ró˝norodnych operacji ekonomicznych, od transferu kapita∏u, a˝ po zlecenia kupna i sprzeda˝y przez firmy. Pozwala równie˝ uzyskiwaç oraz
przekazywaç ró˝norodne informacje o charakterze handlowym, finansowym, turystycznym, kulturalnym i edukacyjnym. Mo˝na stwierdziç,
˝e powstanie globalnej sieci informatycznej – zw∏aszcza internetu, telefonii komórkowej oraz telewizji cyfrowej – zadecydowa∏o o nadaniu globalizacji charakteru procesów zintegrowanych i kompatybilnych.
Wydaje si´, ˝e o charakterze procesów globalizacji rozpatrywanych
z punktu widzenia ekonomicznego decydujà przede wszystkim wymienione powy˝ej cechy podstawowe.
Przyjmujàc za aksjomat twierdzenie o nieuchronnym rozwoju procesów globalizacji i zak∏adajàc, ˝e jako funkcja post´pu technicznego doprowadzà one w przysz∏oÊci do zintegrowania gospodarki Êwiatowej
11 Nale˝y tu wymieniç nowoczesne systemy, pozwalajàce ∏àczyç ró˝ne rodzaje transportu dzi´ki
przewo˝eniu ∏adunków w standardowych pojemnikach, kontenerach, które sà jednoczeÊnie opakowaniem towarów oraz elementem Êrodków transportu. O szybkoÊci przewozów ∏adunków o wysokiej wartoÊci zdecydowa∏o zastosowanie wielkich transkontynentalnych transportowych samolotów
odrzutowych. Samolot odrzutowy zrewolucjonizowa∏ transport pasa˝erski zarówno w dziedzinie turystycznej, jak i w podró˝ach biznesowych. W transporcie morskim oraz w ∏àczonych przewozach
morsko-Êródlàdowych zastosowano oprócz powszechnego transportu kontenerowego nowe technologie, takie jak barkowcowe systemy transportowe czy systemy ro-ro (roll on – roll off – polegajàce
na poziomym prze∏adunku jednostek ∏adunkowych na ko∏owych podwoziach). Obydwa te systemy
– BST oraz ro-ro – zwi´kszajà szybkoÊç prze∏adunków i redukujà potrzeby wykorzystywania kosztownej infrastruktury portowej. W zakresie przewozu ∏adunków masowych – zarówno p∏ynnych, jak
i suchych (ropa naftowa, gaz naturalny, rudy metali czy zbo˝a) – zwi´kszy∏a si´ noÊnoÊç statków.
Przyk∏adowo kilkadziesiàt lat temu wielkie zbiornikowce mia∏y noÊnoÊç w granicach 20 – 30 tysi´cy DWT, a obecnie wielkie zbiornikowce osiàgajà noÊnoÊç ponad 300 tysi´cy DWT, a w eksploatacji sà ju˝ budowane w stoczniach francuskich zbiornikowce o noÊnoÊci 500 tysi´cy DWT.
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i w znacznym stopniu umo˝liwià wysoki stopieƒ zrozumienia mi´dzy
ludêmi, musimy zdawaç sobie spraw´ z faktu, ˝e procesy globalizacji
napotykajà dziÊ wielu przeciwników.
Najwi´kszymi zagro˝eniami dla globalizacji sà obecnie: fundamentalizm religijny oraz separatyzm etniczny. Zjawiska te amerykaƒski
ekonomista Lester Thurow nazwa∏ „wulkanami spo∏ecznymi”12.
Tkwià one w ÊwiadomoÊci ludzkiej, w wielowiekowej tradycji i stanowià obecnie jeden z najsilniejszych czynników konfliktogennych
na Êwiecie. Nie pretendujàc do dok∏adnego zweryfikowania tych zagro˝eƒ mo˝na stwierdziç, ˝e stanowià one podstawowe czynniki rodzenia si´ mi´dzynarodowego terroryzmu, którego dzia∏alnoÊç mo˝e
w dalszej perspektywie doprowadziç do podzia∏u Êwiata na dwa zasadnicze od∏amy: cywilizacj´ bogatych – w wi´kszoÊci bia∏ych ludzi –
oraz cywilizacj´ n´dzy i zacofania.
Grono przeciwników globalizacji jest jednak znacznie szersze. Obejmuje
ono dzia∏aczy zwiàzków zawodowych, obroƒców praw konsumenta, wiele
ró˝norodnych organizacji ekologicznych13, obroƒców praw cz∏owieka
i praw zwierzàt, przedstawicieli rolników z krajów biednych i bogatych,
dzia∏aczy na rzecz wyzwolenia ró˝nych krajów i regionów – prowincji Chiapas w Meksyku, Palestyny oraz Tybetu, izolacjonistów z ró˝nych ugrupowaƒ o zupe∏nie przeciwstawnych poglàdach i celach, anarchistów, a tak˝e
zwyk∏ych bezideowych awanturników i chuliganów, traktujàcych swoje
„akcje antyglobalizacyjne” jako rozrywk´ w postaci burd i zamieszek.

Zró˝nicowanie wspó∏czesnej gospodarki
Êwiatowej
Wydaje si´, ˝e globalizacja – traktowana jako proces obiektywny, wynikajàcy z rozwoju post´pu technicznego i prowadzàcy do zacieÊniania

12 Zob. Lester C. Thurow: Przysz∏oÊç kapitalizmu. Jak dzisiejsze si∏y ekonomiczne kszta∏tujà Êwiat
jutra. Wroc∏aw 1999 Wydawnictwo DolnoÊlàskie.
13 W Seattle, Davos, Pradze, Waszyngtonie i w Goeteborgu w demonstracjach przeciwko globaliza-

cji brali udzia∏ cz∏onkowie najwi´kszych organizacji ekologicznych: Greenpeace, Sierra Club, National Wildlife Federation, Friends of the Earth, World Wildlife Fund.
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wi´zów mi´dzy ró˝nymi krajami i kontynentami oraz zwi´kszajàcy
efektywnoÊç gospodarowania – powinna byç popierana przez wi´kszoÊç
ludnoÊci Êwiata. Jednak zamiast oczekiwanej akceptacji dla globalizacji
rosnà rzesze jej przeciwników, co wynika z nierównoÊci rozwojowych
mi´dzy poszczególnymi krajami. Na ponad 130 krajów Êwiata (o ludnoÊci powy˝ej miliona osób) mniej ni˝ 30 zaliczanych jest do zamo˝nych,
tj. takich, w których dochód narodowy brutto na mieszkaƒca przekracza 10 tys. dolarów.
WÊród 20 krajów o najwi´kszej gospodarce mierzonej absolutnà
wielkoÊcià nominalnego dochodu narodowego brutto, tylko jeden zaliczany jest do krajów o niskich dochodach, natomiast a˝ 13 do krajów o wysokich dochodach. Paƒstwa te w 2000 r. osiàgn´∏y ponad
73% udzia∏u w Êwiatowym dochodzie narodowym brutto, a uzyskane
przez nie wskaêniki dobrobytu spo∏ecznego stawiajà je na czo∏owych
pozycjach w Êwiecie (zob. tabel´ 2). Na mapie gospodarczej Êwiata
dochody w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca kszta∏tujà si´ na poziomie 100-110 dolarów w krajach najbiedniejszych, do 33.00038.000 dolarów w krajach najbogatszych. Trzy wysoko rozwini´te
kraje o najwi´kszej gospodarce: Stany Zjednoczone, Japonia i Niemcy, które obejmujà 8,1% ludnoÊci Êwiata, wytwarzajà 51,5% Êwiatowego DNB, z czego na same tylko Stany Zjednoczone przypada 31%
Êwiatowego dochodu.
Mi´dzy krajami wysoko rozwini´tymi a rozwijajàcymi si´ istnieje
ogromna przepaÊç rozwojowa, technologiczna i cywilizacyjna, która
wywo∏uje wielkie ró˝nice w poziomie oraz jakoÊci ˝ycia ludnoÊci. Co
gorsza, dysproporcje gospodarcze mi´dzy krajami rozwini´tymi a wi´kszoÊcià paƒstw rozwijajàcych si´ rosnà z up∏ywem lat14, a liczba ludnoÊci w tych ostatnich krajach roÊnie szybciej ni˝ w paƒstwach rozwini´tych (zob. tabel´ 3). D∏ugookresowe konsekwencje obecnych
tendencji rozwojowych wydajà si´ wi´c bardzo pesymistyczne. Globalizacja b´dzie si´ rozszerzaç na coraz wi´ksze obszary Êwiata, ale wynikajàce z niej korzyÊci b´dà w przewa˝ajàcej mierze zaw∏aszczane
przez przedsi´biorstwa z krajów bogatych, co b´dzie sprzyjaç rozwojo14 Zob. E. Markowska: Procesy globalizacji a „mi´dzynarodowa linia poÊcigu”. W: Globalna gospodarka – lokalne spo∏eczeƒstwa. Âwiat u progu XXI wieku. Praca pod redakcjà naukowà Joachima
Osiƒskiego. Warszawa 2001 Oficyna Wydawnicza SGH.
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* Bank Âwiatowy wprowadzi∏ nazw´ d o c h ó d n a r o d o w y b r u t t o (gross national income) zamiast poprzednio u˝ywanej nazwy p r o d u k t n a r o d o w y b r u t t o (gross national
product), przy czym zasady obliczania tego miernika oparte zosta∏y na wielkoÊci wartoÊci dodanej.
èród∏o: World Development Report 2002. Oxford University Press, Washington 2002, s. 232-233.
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Tabela 2. Kraje o najwi´kszej gospodarce mierzonej absolutnà wielkoÊcià nominalnego
dochodu narodowego brutto* w 2000 r. w dolarach USA

Stany Zjednoczone
Japonia
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
W∏ochy
Chiny
Kanada
Brazylia
Hiszpania
Meksyk
Indie
Korea P∏d.
Holandia
Australia
Argentyna
Szwajcaria
Belgia
Rosja
Szwecja
Polska

Kraje

LudnoÊç
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Grupy krajów
wed∏ug poziomu rozwoju
(dochód na mieszkaƒca w USD)

Udzia∏
w liczbie
ludnoÊci
Êwiata

Udzia∏
w Êwiatowym
dochodzie
narodowym

Ârednie roczne
tempo wzrostu
ludnoÊci w latach
1990-2000

Kraje o niskich dochodach (do 755 USD)

40,6

3,3

2,0

Kraje o Êrednich dochodach (755-9265 USD)
– ni˝sza grupa (756 – 2995 USD)
– wy˝sza grupa (2996 – 9265 USD)

44,5
33,8
10,7

17,0
7,4
9,6

1,2
1,1
1,4

Razem kraje o niskich i Êrednich dochodach

85,1

20,3

1,6

Kraje o wysokich dochodach (pow. 9266 USD)
w tym: Stany Zjednoczone

14,9
4,6

79,65
30,9

0,7
1,2

Tabela 3. Podstawowe nierównoÊci w tworzeniu Êwiatowego dochodu
narodowego brutto w 2000 r. (udzia∏ grup krajów w liczbie ludnoÊci Êwiata i w Êwiatowym DNB, w %).
èród∏o:
w tabeli
2.
èród∏o:jakjak
w tabeli

2.

wi tych krajów. NierównoÊci w rozwoju nie wynikajà obecnie z eksploatacji ekonomicznej, gdy˝ kraje rozwini´te w wi´kszym stopniu
uczestniczà w tworzeniu Êwiatowego DNB, a wi´c w wi´kszym stopniu partycypujà w jego podziale. Wynika z tego jednak, ˝e w imi´ korzyÊci z globalizacji kraje bogate powinny zwi´kszyç pomoc dla krajów
biednych.
Stwarza to koniecznoÊç przejÊcia od rozumowania w kategoriach ekonomicznych do rozumowania w kategoriach etycznych oraz do stworzenia mechanizmów kontroli nad strategià dzia∏ania korporacji transnarodowych, tak aby sta∏y si´ one zdolne do wspó∏uczestniczenia
w wyrównywaniu poziomów rozwoju w skali globalnej.
W procesach globalizacji uczestniczà przede wszystkim kraje wysoko
rozwini´te oraz w – pewnym stopniu – niektóre kraje z wy˝szej grupy
o Êrednich dochodach. Innymi s∏owy, w globalizacji bierze udzia∏ oko∏o
25,5% ca∏ej ludnoÊci Êwiata. Kraje s∏abo rozwini´te zazwyczaj pozostajà poza tymi procesami, poniewa˝ nie sà dostatecznie atrakcyjne
pod wzgl´dem gospodarczym, aby przyciàgaç zagranicznych importerów i inwestorów. Globalizacja przyciàga zatem kraje bogate, a tak˝e
Êrednio zamo˝ne, pozostawiajàc na uboczu najbardziej potrzebujàcà
stymulatorów rozwojowych, wi´kszoÊç ludzkoÊci. Wynika z tego, ˝e globalizacja – wbrew swemu znaczeniu – jest jeszcze ciàgle procesem
o charakterze selektywnym.
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Si∏y motoryczne globalizacji
W badaniach nad przebiegiem i efektami procesów globalizacji uwa˝a
si´, ˝e g∏ównymi podmiotami oraz decydujàcymi si∏ami motorycznymi
globalizacji sà korporacje transnarodowe oraz rzàdy (paƒstwa) krajów
wysoko rozwini´tych. Istniejà bardzo silne powiàzania mi´dzy korporacjami transnarodowymi a paƒstwem, które w swojej polityce zagranicznej, a cz´sto równie˝ w wewn´trznej polityce gospodarczej podejmuje
dzia∏ania promocyjne i protekcyjne wobec korporacji wywodzàcych si´
z poszczególnych krajów wysoko rozwini´tych. Wyst´puje tu wi´c
uk∏ad sprz´˝eƒ zwrotnych charakteryzujàcy si´ nast´pujàcà wspó∏zale˝noÊcià: „Kraje wysoko rozwini´te sà silne si∏à swoich korporacji,
a korporacje czerpià swà si∏´ z pot´gi krajów, z których pochodzà”15.
Wielkie korporacje transnarodowe zacz´∏y powstawaç w krajach o wy˝szym poziomie rozwoju ju˝ na poczàtku drugiej po∏owy XIX stulecia16.
Ich g∏ównym celem by∏o dokonywanie wielkich inwestycji lub podejmowanie produkcji na wielkà skal´ oraz ekspansja w krajach kolonialnych
i zale˝nych. Obecnie stanowià one g∏ównà si∏´ ekonomicznà krajów wysoko rozwini´tych i decydujàcà si∏´ sprawczà procesów globalizacji. Prowadzà nie tylko dzia∏alnoÊç strictum senso gospodarczà, lecz równie˝
w decydujàcej mierze wp∏ywajà na rozwój nauki i techniki, a ich oÊrodki
naukowo-badawcze kszta∏tujà post´p techniczny. Wbrew obiegowym opiniom, korporacje transnarodowe koncentrujà swà dzia∏alnoÊç w krajach
wysoko rozwini´tych, a nie w paƒstwach s∏abo rozwini´tych i biednych.
Wskazuje na to m. in. udzia∏ nap∏ywu zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, realizowanych przez korporacje transnarodowe, do krajów
o ró˝nym poziomie rozwoju. Otó˝ inwestycje te w krajach rozwini´tych
stanowià 80% ca∏oÊci nak∏adów, a na kraje o Êrednim i niskim poziomie
15 E. Markowska: KonkurencyjnoÊç mi´dzynarodowa. Aspekty makro- i mikroekonomiczne. Warszawa Wyd. Fundacja Innowacja (w przygotowaniu).
16 Korporacje transnarodowe sà to wielkie przedsi´biorstwa o charakterze kapitalistycznym, których dzia∏alnoÊç gospodarcza ma zasi´g mi´dzynarodowy. Znaczy to, ˝e sfera ich dzia∏aƒ przekracza granice jednego paƒstwa, czyli, ˝e tworzà swoje filie lub podporzàdkowane sobie przedsi´biorstwa na terytoriach innych – cz´sto wielu – krajów. Mogà to byç firmy o kapitale z jednego lub kilku
krajów, powsta∏e w wyniku fuzji i przej´ç poprzednio odr´bnych przedsi´biorstw, a tak˝e spó∏ki
o mieszanym kapitale korporacji z krajów wysoko rozwini´tych oraz firm, lub instytucji paƒstwowych z krajów rozwijajàcych si´. Spotyka si´ równie˝ spó∏ki mi´dzynarodowe powstajàce z inicjatywy i poparcia rzàdów paru wspó∏pracujàcych ze sobà paƒstw. Obecnie skala wielkoÊci produkcji
i przychodów korporacji transnarodowych przekracza skal´ dochodów (DNB) wielu samodzielnych
krajów, cz´sto o wielomilionowej ludnoÊci.
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rozwoju przypada zaledwie 20% wszystkich inwestycji zagranicznych
(zob. tabel´ 1).
Z tego wzgl´du nie nale˝y uwa˝aç korporacji za „instrument ekspansji
kolonialnej”, poniewa˝ w g∏ównej mierze dzi´ki ich inwestycjom i ró˝norodnym operacjom gospodarczym nastàpi∏ rozwój wielu krajów Trzeciego
Âwiata, a tzw. kraje nowo uprzemys∏awiajàce si´ – newly industrializing
countries – osiàgn´∏y poziom rozwoju dorównujàcy niekiedy poziomowi
krajów wysoko rozwini´tych (np. Singapur, Tajwan i Korea Po∏udniowa)
lub zbli˝ony.
SpoÊród tysi´cy korporacji transnarodowych dzia∏ajàcych na rynkach
Êwiatowych najsilniejsze nadajà kierunek i kszta∏tujà tempo oraz struktur´ procesów globalizacji. Mogà tak dzia∏aç, poniewa˝ reprezentujà
wielki potencja∏ gospodarczy, a roczne przychody wielu z nich przewy˝szajà wartoÊç dochodu narodowego brutto krajów o wielomilionowej
ludnoÊci (zob. tabel´ 4). Korporacje transnarodowe w decydujàcym
stopniu tworzà Êwiatowà sieç gospodarczà, prowadzà dzia∏alnoÊç eksportowà i importowà, dokonujà obrotów kapita∏owych o wielomiliardowych wartoÊciach. Stworzy∏y i u˝ytkujà te˝ globalnà sieç transportowà,
a w ostatnich latach sta∏y si´ g∏ównymi inwestorami i twórcami nowoczesnej Êwiatowej sieci informacyjno-komunikacyjnej.
Nie oznacza to jednak, ˝e korporacje transnarodowe sà przedsi´biorstwami dobroczynnymi. Prowadzà one nie tylko polityk´ wspó∏dzia∏ania i tworzenia aliansów strategicznych, ale równie˝ twardà walk´
konkurencyjnà, w wyniku której zajmujà lepsze lub gorsze pozycje
na listach rankingowych. Niektóre wchodzà przebojem do czo∏ówki
Êwiatowej, a niektóre spadajà na dalekie miejsca lub zupe∏nie wypadajà z rynku (zob. ranking pozycji korporacji w ciàgu lat 1997-2002
w tabeli 4).
Rzàdy krajów wysoko rozwini´tych odgrywajà równie˝ wa˝nà rol´
w procesach globalizacji. Nie prowadzà one z zasady bezpoÊredniej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, ale poprzez polityk´ gospodarczà i zagranicznà tworzà uwarunkowania sprzyjajàce interesom korporacji. Wspierajà interesy „swoich” korporacji w innych krajach, prowadzà negocjacje
na szczeblu rzàdowym, aby jak najlepiej spe∏niaç postulaty korporacji.
W ramach gospodarki krajowej wp∏ywajà tak˝e na kszta∏towanie ich po-
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zycji i kierunków dzia∏alnoÊci, np. poprzez stosowanie preferencji podatkowych i polityki zamówieƒ rzàdowych. Taki uk∏ad wspó∏zale˝noÊci
mi´dzy rzàdami paƒstw a korporacjami transnarodowymi staje si´
szczególnie korzystny w toku globalizacji. Rzàdy, prowadzàc protekcyjnà polityk´ zagranicznà na rzecz rodzimych korporacji wzmacniajà bowiem nie tylko ich pozycj´ mi´dzynarodowà, ale tak˝e pozycj´ politycznà i gospodarczà paƒstwa.
Te dwie grupy podmiotów wspó∏dzia∏ajàc ze sobà tworzà ∏àcznie gospodarczà oraz politycznà stron´ procesów globalizacji. W wyniku wzrostu
si∏y ekonomicznej korporacji transnarodowych oraz wskutek zwi´kszania si´ potencja∏u gospodarczego krajów wysoko rozwini´tych ukszta∏towa∏y si´ – i w pewnym sensie wyodr´bni∏y – w gospodarce Êwiatowej trzy
dominujàce centra gospodarcze, po∏o˝one w trzech strefach Êwiata:
w Ameryce Pó∏nocnej, Europie Zachodniej oraz w Azji Wschodniej.
Centra te, stanowiàce jakby wierzcho∏ki trójkàta ogarniajàcego najwi´ksze si∏y ekonomiczne wspó∏czesnego Êwiata, uzyska∏y powszechnie
stosowanà nazw´ – Triady.
Triada jest powszechnie uwa˝ana za g∏ównà si∏´ motorycznà globalizacji, poniewa˝ skupia w swoich ramach podstawowy potencja∏ ekonomiczny Êwiata oraz zasadnicze oÊrodki naukowe, zarówno w dziedzinie
nauk podstawowych, jak i aplikacyjnych. Kraje zaliczane do Triady stanowià g∏ówne êród∏o Êwiatowego post´pu technicznego, tworzenia nowych technologii oraz produkcji nowych wyrobów. Sà jednoczeÊnie czo∏owymi uczestnikami Êwiatowego handlu, a przede wszystkim
g∏ównymi oÊrodkami eksportu dóbr i us∏ug oraz obrotów kapita∏owych.
Z krajów Triady wywodzi si´ wi´kszoÊç korporacji transnarodowych,
przy czym zdecydowanà przewag´ wÊród nich majà Stany Zjednoczone oraz Japonia17.
17 Na liÊcie rankingowej z 1997 r. obejmujàcej 50 najwi´kszych korporacji transnarodowych Êwiata, które zosta∏y sklasyfikowane pod wzgl´dem wartoÊci rocznych przychodów, znalaz∏o si´ 19 korporacji japoƒskich, 17 korporacji amerykaƒskich i 14 korporacji z innych krajów: z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, a tak˝e jedna korporacja – Daewoo Group – z Korei
Po∏udniowej. Na liÊcie rankingowej z roku 2002 wyst´puje natomiast 19 korporacji z USA oraz jedna mieszana amerykaƒsko-niemiecka (Daimler-Chrysler), 12 korporacji japoƒskich, 5 niemieckich, 6 francuskich, 2 brytyjskie i jedna mieszana brytyjsko-holenderska, 2 w∏oskie, 1 holenderska
i 1 szwajcarska. Zob. E. Markowska: op.cit.
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37
21

16
9
..
..
..
27
52
..
16

..
7
..
..
..
29

5
28
15
..
23
24
9

395
14

445
15

49
..
13

..
6
..
..
..
29

3
44
18
..
24
25
5

475
15

20
8
..
1
2
614

17/30
10

12
9
4
27
7

1995

Credit Suisse
Hitachi

Marubeni Co.
Verizon Communic.
Deutsche Bank
E.ON
US Postal Service
AXA-UAP7

Total Fina Elf
Nippon Telegraph
& Telephone
Itochu
Allianz
IBM
ING Group
Volkswagen A.G.
Siemens Group
Sumitomo Co.
Altria Group6

Chevron-Texaco

Dailmler-Chrysler
Royal Dutch/Shell
Group
General Electric
Toyota Motor
Citigroup
Mitsubishi
Mitsui & Co. Ltd.

Wal-Mart Stores
Exxonmobil
General Motors Co.
British Petroleum
Ford Motor Co.

Nazwa korporacji

ubezpieczenia
bankowoÊç
elektronika

ubezpieczenia
sieç handlowa
telekomunikacja
bankowoÊç
elektrownie
poczta

Francja
Japonia
USA
Niemcy
Niemcy
USA
Francja
Szwajcaria
Japonia

sieç handlowa
ubezpieczenia
komputery
us∏ugi finansowe
samochody
elektronika i inne
sieç handlowa

gaz/ropa naftowa
telekomunikcja

gaz/ropa naftowa

elektronika
samochody
us∏ugi finansowe
maszyny/handel
spó∏ki handlowe

samochody
gaz/ropa naftowa

sieç handlowa
ropa naftowa/gaz
samochody/broƒ
gaz/ropa naftowa
samochody

Rodzaj
dzia∏alnoÊci

Japonia
Niemcy
USA
Holandia
Niemcy
Niemcy
Japonia

Francja
Japonia

USA

W.Brytania
Holandia
USA
Japonia
USA
Japonia
Japonia

USA
USA
USA
W.Brytania
USA
RFN/USA3

Kraj/siedziba

65,5
64,2
63,9

72,9
71,7
67,1
66,8
66,4
65,8

91,1
85,9
85,8
82,9
79,2
77,3
77,1

94,3
93,4

99,6

125,9
120,8
112,0
105,8
101,2

136,8
135,2

219,8
191,5
177,2
174,2
162,4

2002

92,4
60,8
76,1

92,4
85,3
67,2
62,7
68,4
64,5

109,8
71,0
88,3
71,7
78,8
74,8
91,2

105,5
103,2

97,8

125,9
121,4
112,0
126,6
118,0

150,0
149,1

217,7
187,5
177,2
148,0
162,4

2000

Przychód w roku

204,2
201,5
171,0
168,0
162,2

DNB
mld
USD

W´gry (10 mln)
Rumunia (22 mln)
Ukraina (50 mln)

Pakistan (138 mln)
Peru (26 mln)
Czechy (10 mln)
Nowa Zelandia (4 mln)
Bangladesz (130 mln)
Algieria (30 mln)

Singapur (4 mln)
Egipt (64 mln)
Kolumbia (42 mln)
Irlandia (4 mln)
Filipiny (76 mln)
Malezja (23 mln)
Chile (15 mln)

Wenezuela (24 mln)
Izrael (6 mln)

Iran (64 mln)

RPA (43 mln)
Grecja (11 mln)
Tajlandia (61 mln)
Indonezja (210 mln)
Portugalia (10 mln)

47,5
37,4
34,7

64,6
53,9
50,6
50,1
49,9
48,3

99,4
95,2
88,0
87,1
78,7
78,5
69,9

104,1
99,6

104,6

129,2
126,2
121,8
119,9
110,7

Arabia Saud.(21 mln) 139,4
Finlandia (5 mln)
129,0

Austria (8 mln)
Turcja (65 mln)
Dania (5 mln)
Norwegia ( 4 mln)
Polska (39 mln)

Kraje
o porównywalnym
dochodzie, 2000
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6
28
14
..
22
24
10

12
10
..
4
3
444

20/26
6

11
8
1
21
2

1996

12
11
..
4
3
404

17/25
5

8
7
1
20
2

1997
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Tabela 4. Ranking 50 najwi´kszych korporacji transnarodowych w latach 1995 - 2002 pod
wzgl´dem wielkoÊci przychodów1 i zestawienie ich z wybranymi krajami o wielkoÊci DNB2 powy˝ej 15 mld USD w 2000 r.

2000

Miejsce korporacji w roku

2002
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30
34
49
40
41
42
43
27
46
47
..
48
..
..
51

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

..

..
..
..
33
..
..

30
..
32
34
39
..
..
23

19
..
..
..

..

..
..
..
41
..
..

40
..
16
46
..
..
..
19

14
..
..
..

1995

Tabela 4 cd.

..

..
..
..
32
..
..

33
..
17
38
..
..
..
22

18
..
..
..

1996

Nippon Life Ins.
American Int.Group
Carrefour
American Electric
Power
Sony Corporation
Royal Ahold
American T&T
Honda Motor Co.
Boeing
El Paso
BNP Paribas
Matsushita Electric
Industrial
Home Depot
Bank of America
AVIVA
FIAT
Assicurationi Gen.
Vivendi Universal
media elektron.
Fannie Mae

Nazwa korporacji

USA

USA
USA
USA
W∏ochy
W∏ochy
Francja

Japonia
W.Brytania
USA
Japonia
USA
USA
Francja
Japonia

Japonia
USA
Francja
USA

Kraj/siedziba

us∏ugi finansowe

sieç handlowa
bankowoÊç
ubezpieczenia
samochody
ubezpieczenia
telekomunikacja

elektronika/agd
ubezpieczenia
telekomunikacja
samochody
samoloty
energetyka
bankowoÊç
elektronika/agd

ubezpieczenia
ubezpieczenia
sieç handlowa
energetyka

Rodzaj
dzia∏alnoÊci

50,8

53,5
52,6
52,3
51,9
51,3
51,3

60,6
59,6
59,1
58,8
58,1
57,4
55,0
54,9

63,8
62,4
62,2
61,2

2002

50,8

53,5
53,1
..
53,0
..
..

66,1
61,8
52,5
58,4
58,2
57,4
57,4
69,5

..
62,4
59,7
61,2

2000

Przychód w roku

–/-

Syria (16 mln)
Ekwador (13 mln)
–/–
–/–
–/–/-

Urugwaj (3 mln)
Chorwacja (4 mln)
S∏owacja (5 mln)
S∏owenia (2 mln)
Gwatemala (11 mln)
Dominikana (9 mln)
Kazachstan (15 mln)
Sri Lanka (19 mln)

Maroko (29 mln)
Nigeria (127 mln)
Wietnam (79 mln)
Bia∏oruÊ (10 mln)

Kraje
o porównywalnym
dochodzie, 2000

16,0
15,3

20,3
20,1
20,0
20,0
19,2
18,0
17,6
16,6

33,8
32,8
30,7
30,0

DNB
mld
USD
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Uzyskanie tak wysokiego miejsca na liÊcie rankingowej by∏o rezultatem po∏àczenia si´ w 1997 r. AXA z Union des Assurances de Paris (UAP).

èród∏o: E. Markowska: op.cit.
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Przychódfirmy
firmy
liczony
wed∏ug
wartoÊci
w mld USD.
Przychód
liczony
wed∏ug
wartoÊci
dodanejdodanej
w mld USD.
DNB
dochód narodowy
brutto
(poprzednio
produkt
narodowy
brutto brutto
- PNB) - stanowi
najszerszà
miar´ dochodów
- mierzonych
ogólnà sumàogólnà
wartoÊci
dodanej
DNB -- dochód
narodowy
brutto
(poprzednio
produkt
narodowy
PNB) stanowi
najszerszà
miar´ dochodów
- mierzonych
sumà
war-uzyskiwanych przez mieszkaƒców danego kraju ze êróde∏ krajowych i zagranicznych.
toÊci dodanej - uzyskiwanych przez mieszkaƒców danego kraju ze êróde∏ krajowych i zagranicznych.
3 Miejsce w rankingu dla lat 1995, 1996 i 1997 (tj. przed fuzjà obu firm) podane na pierwszym miejscu Deimler-Benz, a na drugim Chrysler (np. 17/25 oznacza, ˝e Deimler3 Miejsce w rankingu dla lat 1995, 1996 i 1997 (tj. przed fuzjà obu firm) podane na pierwszym miejscu Deimler-Benz, a na drugim Chrysler
Benz zajmowa∏ 17., a Chrysler 25. miejsce w 1997 r.).
17/25
oznacza,
˝e Deimler-Benz
zajmowa∏
17., aprzed
Chrysler
25. miejsce
w 1997 r.).
4 (np.
W latach
1995-1997
miejsca
Texaco Incorporated
w rankingu
po∏àczeniem
si´ z Chevronem.
45 W
W latach
latach1995-1997
1995-1997
miejsca
Texaco Incorporated
w powstaniem
rankingu przed
po∏àczeniem
si´ z Chevronem.
miejsca
Elf Aquitaine
w rankingu przed
Total Fina
Elf.
56 Prawdopodobnie
grupa jest
oparta na
francuskim
i amerykaƒskim.
W latach 1995-1997
miejsca
Elfkapitale
Aquitaine
w rankingu
przed powstaniem Total Fina Elf.
7
tak wysokiego
miejsca
na liÊciena
rankingowej
by∏o rezultatem
po∏àczenia si´ w 1997 r. AXA z Union des Assurances de Paris (UAP).
6 Uzyskanie
Prawdopodobnie
grupa
jest oparta
kapitale francuskim
i amerykaƒskim.

..
33
37
35

32
33
34
35

1997
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54
5,1
2,1
0,13
0,17
0,08
0,08
1,0
0,18
0,7
0,27
0,06
0,0
1,4
0,17
0,15
1,0
0,97
6,28
13,5

375,43
806,43

100,0
4,5
0,52

Udzia∏
w ludnoÊci
Êwiata
w%
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28,1
72,7

30,6
14,0
0,72
0,86
0,58
0,42
4,88
0,42
1,89
1,31
0,24
0,06
7,11
0,36
0,76
4,58
3,89

100,0
28,6
2,0

21.875
26.330

29.416
32.230
25.970
24.510
32.030
23.780
23.480
11.770
14.000
24.320
19.160
44.640
25.350
10.600
25.040
22.640
19.710

4.890
30.600
19.320

Produkt
per capita
1999 r.
w USD

2.190.132
3.475.266

897.207
387.927
62.584
178.811
48.173
43.145
305.362
10.765
109.037
201.001
64.380
..
542.812
24.177
84.705
272.832
242.348

5.253.926
682.497
214.710

Eksport
w 1998 r.
w mln USD

41,7
66,2

17,1
7,4
1,2
3,4
0,9
0,8
5,8
0,2
2,1
3,8
1,2
..
10,3
0,5
1,6
5,2
4,6

100,0
13,0
4,1

Udzia∏
w eksporcie
Êwiatowym
w%

5.862,2
4.309,4

3.315,6
3.069,0
7.726,4
17.530,5
9.089,2
8.297,1
5.184,4
1.025,2
2.767,4
12.802,6
17.400,0
..
6.619,7
2.467,0
9.625,6
4.655,8
4.222,1

996,5
2.522,2
7.086,1

Eksport
per capita
1998 r.
w USD

èród∏o : E.Markowska: op.cit.
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8.212,6
21.233,9

8.942,4
4.078,9
210,0
250,6
170,3
122,9
1.427,2
124,0
551,6
384,3
71,4
19,3
2.079,2
105,9
221,8
1.338,1
1.136,0

29.232,1
8.351,0
591,4

Produkt
Udzia∏ w PNB
narodowy 1999 r.
Êwiata
w mld USD
w%
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304
127
8
10
5
5
59
11
39
16
4
0,43
82
10
9
59
58

5.975
273
31

LudnoÊç
1999 r.
w mln

7/15/04

Tabela 5. Kraje Triady: ludnoÊç, produkt narodowy brutto, eksport i udzia∏ w ludnoÊci Êwiata,
w PNB oraz w eksporcie Êwiatowym, w latach 1999 (PNB) lub 1998 (eksport)

Âwiat
Stany Zjednoczone
Kanada
Kraje Triady
Ameryki Pó∏nocnej
Japonia
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Szwecja
Wielka Brytania
W∏ochy
Kraje Unii
Europejskiej
Razem kraje Triady

Kraje
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Samo okreÊlenie Triada nie jest dostatecznie precyzyjne. Wi´kszoÊç
ekonomistów zalicza do niej nast´pujàce kraje: z centrum pó∏nocnoamerykaƒskiego – Stany Zjednoczone i Kanad´, z centrum azjatyckiego
– Japoni´, a z centrum zachodnioeuropejskiego – kraje Unii Europejskiej. Mo˝na równie˝ spotkaç si´ z poglàdem, ˝e do Triady nale˝y zaliczyç tak˝e kraje z najbli˝szego otoczenia centrów: dla azjatyckiego –
azjatyckie kraje nowo uprzemys∏awiajàce si´, dla centrum europejskiego – Szwajcari´ i Norwegi´. Wydaje si´, ˝e okreÊlenie udzia∏u Triady
w gospodarce Êwiatowej powinno ograniczaç si´ do rzeczywistych centrów gospodarczych Êwiata, natomiast jest mo˝liwe okreÊlenie grupy
krajów gospodarczo rozwini´tych na tle ca∏ej gospodarki Êwiatowej.
B´dziemy mieli wówczas do czynienia z innà zbiorowoÊcià. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e poj´cie Triady i okreÊlenie krajów do niej zaliczanych
sà to w istocie kwestie umowne. Udzia∏ Triady w gospodarce Êwiatowej
nie pozostawia wàtpliwoÊci, ˝e stanowi ona decydujàcy element sk∏adowy tej gospodarki i tym samym determinuje rozwój, kierunki i tempo
procesów globalizacji. Wielka waga Triady w Êwiatowej gospodarce
i polityce wynika nie tylko z jej si∏y ekonomicznej, ale tak˝e z faktu, ˝e
kraje Triady wspó∏pracujà ze sobà na polu gospodarczym i sà jednoczeÊnie partnerami politycznymi. Udzia∏ krajów Triady w gospodarce
Êwiatowej przedstawia tabela 5.
Kraje zaliczane do Triady majà ∏àcznie ponad 800 mln ludnoÊci, co
w 1999 r. stanowi∏o 13,5% ca∏ej ludnoÊci Êwiata. Wytwarza∏y one
w tym˝e roku 72,7% ca∏ego Êwiatowego produktu narodowego brutto,
a ich udzia∏ w Êwiatowym eksporcie wynosi∏ 66,2%. Dane te Êwiadczà
niewàtpliwie o decydujàcej roli krajów Triady w gospodarce Êwiatowej
oraz w Êwiatowym handlu zagranicznym.
Dane przedstawione w tabelach 1, 2 i 3 ukazujà dysproporcje w gospodarce Êwiatowej. Âwiadczà o tym nie tylko wskaêniki udzia∏u krajów
Triady w globalnym produkcie narodowym oraz w eksporcie Êwiata, ale
przede wszystkim dane dotyczàce udzia∏u trzech g∏ównych krajów Triady w Êwiatowej produkcji: Stanów Zjednoczonych, Japonii i Niemiec.
Majàc 8% udzia∏ w ludnoÊci Êwiata, kraje te wytwarzajà po∏ow´ Êwiatowego produktu narodowego brutto, a ich udzia∏ w eksporcie przekracza
30%. O wadze krajów Triady w gospodarce Êwiatowej Êwiadczà nie tylko relacje mi´dzy ich udzia∏em w liczbie ludnoÊci Êwiata a udzia∏em
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w produkcji i eksporcie. Zasadnicze znaczenie ma fakt, ˝e Triada,
a zw∏aszcza jej najsilniejsze gospodarczo kraje, majà de facto monopolistycznà pozycj´ w produkcji i eksporcie wyrobów wysokich i najwy˝szych
technologii, a wi´c w rzeczywistoÊci decydujà o g∏ównych kierunkach,
o przysz∏ej strukturze oraz o tempie wzrostu gospodarki Êwiatowej.

Jak rysujà si´ perspektywy dalszego rozwoju
globalizacji?
DysproporcjonalnoÊç i nierównoÊci w rozwoju wspó∏czesnego Êwiata
mo˝na ogarnàç w pe∏ni, je˝eli dostrze˝e si´ dualny charakter Êwiatowej gospodarki. W rzeczywistoÊci bowiem najwi´kszym niedopatrzeniem entuzjastów globalizacji jest traktowanie gospodarki Êwiatowej jako jednolitego systemu, podczas gdy w rzeczywistoÊci jest ona bardzo
z∏o˝ona i ma wyraênà tendencj´ do polaryzacji. Z jednej strony wyst´puje cz´Êç rozwini´ta i bogata, a z drugiej – cz´Êç zacofana i uboga.
Przestrzeƒ mi´dzy tymi wyraênie zarysowanymi biegunami wype∏niajà
kraje o poÊrednim usytuowaniu. Cz´Êç z nich rozwija si´ i wyraênie odrywa si´ lub ju˝ zdo∏a∏a si´ oderwaç od bieguna ubóstwa. Cz´Êç z nich
przejawia tendencje do rozwoju, lecz od krajów rozwini´tych dzieli je
jeszcze ogromny dystans, którego pokonanie staje si´ niewyobra˝alne
w granicach dostrzeganego, d∏ugiego horyzontu czasowego.
Przyjmujàc jako aksjomat, ˝e globalizacja jest funkcjà post´pu technicznego, nale˝y uznaç za prawdziwe twierdzenie amerykaƒskiego filozofa i politologa Francisa Fukuyamy, ˝e proces globalizacji jest niepowstrzymany, tak jak niemo˝liwy do zahamowania jest rozwój post´pu
technicznego. Na podstawie obserwacji dotychczasowego przebiegu
globalizacji mo˝na stwierdziç, ˝e b´dzie ona ogarniaç coraz wi´ksze obszary Êwiata i coraz wi´kszà liczb´ sektorów gospodarczych. B´dzie ona
jednoczeÊnie procesem walki mi´dzy jej promotorami a konserwatywnà i biednà wi´kszoÊcià ludnoÊci Ziemi, która tak d∏ugo b´dzie wyst´powaç przeciwko globalizacji, jak d∏ugo nie doÊwiadczy jej pozytywnych
skutków i nie uzyska poprawy warunków swej egzystencji. B´dzie to
wi´c proces trudny i trwajàcy wiele dziesi´cioleci, byç mo˝e przerywany przez rewolucyjne wstrzàsy wyst´pujàce okresowo z wi´kszà lub
mniejszà si∏à w centrach Êwiatowej n´dzy.
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Obecnie jesteÊmy Êwiadkami wstrzàsu, który w znacznym stopniu mo˝e
zahamowaç tempo rozwoju globalizacji, a który mo˝na nazwaç pu∏apkà
cywilizacyjnà, albo pu∏apkà informacyjnà. Pojawi∏a si´ ona w sferze
przekazu informacji. Dzi´ki telewizji i filmom w krajach biednych pojawiajà si´ obrazy ˝ycia z krajów rozwini´tych, ukazujàce Êwiat niedoÊcignionych marzeƒ, który jest niemo˝liwy do osiàgni´cia dla mieszkaƒców
Trzeciego Âwiata nie tylko dziÊ, ale równie˝ za ˝ycia ich wnuków.
JednoczeÊnie w zasobnych domach mieszkaƒców krajów bogatych ukazujà si´ na ekranach telewizyjnych wyg∏odzone dzieci z Somalii lub Sudanu, jak te˝ demonstrujàcy swoje poparcie dla Osamy Ibn Ladena Pakistaƒczycy, afrykaƒscy ˝o∏nierze wyrzynajàcy swych przeciwników
w czasie kolejnych zamachów stanu czy rabujàcy bagdackie szpitale
Irakijczycy. W konglomeracie uczuç niech´ç i obrzydzenie do odruchów zdziczenia anonimowych t∏umów z Azji lub Afryki zaczynajà
przewa˝aç nad wspó∏czuciem dla biednych dzieci, a w konsekwencji
rodzà „protest obywatelski” przeciwko pomocy krajów bogatych dla krajów biednych.
Ten obustronny proces powstawania niech´ci lub wrogoÊci mi´dzy
mieszkaƒcami zró˝nicowanego Êwiata mo˝e w pewnych okresach okazaç si´ silniejszy od akceptacji dla procesów przenikania do krajów rozwijajàcych si´ zdobyczy cywilizacji naukowej i technicznej. Mo˝e przewa˝aç poglàd, ˝e lepsze jest w∏asne, rodzime z∏o od obcego dobra.
Poglàd taki wyst´puje przecie˝ nie tylko w krajach o niskim poziomie
rozwoju i cywilizacji, lecz jest nieod∏àcznym towarzyszem nietolerancji
i ksenofobii.
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Adam Budnikowski

Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze
wobec wyzwaƒ globalizacji

Globalizacj´ mo˝na okreÊliç jako proces coraz
bli˝szego, realnego scalania gospodarek narodowych, przejawiajàcego si´ w dynamicznym
wzroÊcie obrotów handlowych, mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏owych i us∏ugowych
oraz rosnàcej tendencji do traktowania ca∏ego
Êwiata jako rynku zbytu przez coraz wi´kszà
liczb´ przedsi´biorstw1.

prof. dr hab.
Adam Budnikowski

Jako g∏ównà przyczyn´ globalizacji wymienia si´
Dyrektor Instytutu
Mi´dzynarodowych
rewolucj´ informatycznà i komunikacyjnà, z taStosunków Gospodarczych
kimi wynalazkami jak komputer, faks, telewizja, Kolegium Gospodarki Âwiatowej
Szko∏a G∏ówna Handlowa
internet, telefon komórkowy oraz ∏àcznoÊç satew Warszawie
litarna. Do wa˝nych czynników sprzyjajàcych
globalizacji nale˝y te˝ zaliczyç przemiany polityczne i instytucjonalne,
zachodzàce zarówno w skali ca∏ego Êwiata, jak i pojedynczych krajów. Do
pierwszej grupy nale˝à: upadek systemu komunistycznego i koniec zimnej wojny oraz liberalizacja obrotów handlowych i kapita∏owych. Do
drugiej – proces masowej prywatyzacji i deregulacji wielu bran˝ czy ga∏´zi gospodarki znajdujàcych si´ bàdê w r´kach paƒstwa, bàdê zastrze˝onych dla jednego przedsi´biorstwa z dominujàcym kapita∏em paƒstwowym2.
Globalizacja stawia przed spo∏ecznoÊcià mi´dzynarodowà nowe wyzwania. Dotyczà nie tylko polityków, szefów wielkich korporacji, przywódców religijnych czy prezesów organizacji mi´dzynarodowych, ale tak˝e

1 A. Budnikowski: Zagro˝enia zwiàzane z globalizacjà i mo˝liwoÊci ich pokonywania. „Zeszyty

Naukowe, Kolegium Gospodarki Âwiatowej SGH” nr 9/2000, s. 17-26.
2 Tam˝e, s. 17-26.
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niektórych dyscyplin naukowych. JeÊli uznamy, ˝e przedmiotem naszych rozwa˝aƒ jest tylko globalizacja gospodarki3, to w sposób szczególny wyzwanie takie dotyczy ekonomii.
EkonomiÊci, zarówno zagraniczni, jak i polscy, sà – jak mo˝na sàdziç –
coraz bardziej Êwiadomi koniecznoÊci odpowiedzi na to wyzwanie.
Mo˝liwe sà przynajmniej dwa rozwiàzania. Pierwsze to doskonalenie
istniejàcych i tworzenie nowych narz´dzi poznawczych ekonomii i jej
poszczególnych dyscyplin, przede wszystkim makroekonomii,
mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii rozwoju, finansów mi´dzynarodowych i ekonomii Êrodowiska. Drugie rozwiàzanie
to powstanie ekonomii globalnej4 (ang. global economics) albo makroekonomii globalnej5, które wypracowywa∏yby odpowiedê nauk ekonomicznych na wyzwanie globalizacji.
Nie wiadomo jeszcze, jaka b´dzie ostateczna reakcja ekonomistów. Na
podstawie bogatej literatury na temat globalizacji mo˝na przypuszczaç,
˝e wi´kszoÊç ekonomistów sk∏ania si´ ku pierwszemu z tych rozwiàzaƒ.
Poni˝ej nie zamierzam jednak rozstrzygaç tej kontrowersji. Cel tego
opracowania jest znacznie skromniejszy. Chcia∏bym przedstawiç stosunek do globalizacji nie przedstawicieli ekonomii, ale tylko jednej z jej cz´Êci – mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Chcia∏bym oceniç,
czy globalizacja doprowadzi∏a do wyodr´bnienia si´ nowego, zasadniczo
odmiennego obszaru poszukiwaƒ, którego nie mo˝na badaç przy u˝yciu narz´dzi stosowanych przez mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze. W szczególnoÊci chcia∏bym odpowiedzieç na pytanie, w jakim
stopniu dorobek mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych obejmuje obszar badawczy opisujàcy g∏ówne zagro˝enia globalizacji.
Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze (ang. international economics)
definiuje si´ najcz´Êciej jako „... cz´Êç ekonomii zajmujàcà si´ transakcjami mi´dzy krajami w dziedzinie towarów i us∏ug, przep∏ywami finan3 Warto zauwa˝yç, ˝e w wydanym w 2002 r. 10. tomie Wielkiej Encyklopedii PWN definiuje si´

zarówno poj´cie globalizacji, jak i globalizacji gospodarki. Wielka Encyklopedia PWN, t. 100,
Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 196-197.
4 The Routledge Companion to Global Economics, Ed. by R. Beynon, London and New York 2001,
Routledge.
5 W. Szymaƒski: Globalizacja – jej problemy i dylematy, Warszawa 2001. Instytut Funkcjonowania
Gospodarki Narodowej, SGH, s. 66.
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sowymi i ruchem czynników produkcji”6. Obszar badawczy mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych jest zatem taki sam jak ca∏ej ekonomii. Czynnikiem wyró˝niajàcym jest to, ˝e badajà one szczegó∏owo t´
cz´Êç procesu gospodarowania, która ma wymiar mi´dzynarodowy. Obrazowo mo˝emy powiedzieç, ˝e je˝eli przedmiotem zainteresowania
ekonomii jest ka˝da transakcja kupna i sprzeda˝y w´gla, to mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze interesujà si´ jedynie eksportem i importem w´gla, ale za to szczegó∏owo.
Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze wyodr´bni∏y si´ z ekonomii
w okresie mi´dzywojennym. Jednak ich szybki rozwój przypada na drugà po∏ow´ XX w., kiedy na ca∏ym Êwiecie powsta∏y placówki naukowe zajmujàce si´ tà problematykà, pojawi∏y si´ pisma naukowe z tej dziedziny oraz opublikowano dziesiàtki podr´czników. Bez wàtpienia rozwój
tej dyscypliny by∏ odpowiedzià nauk ekonomicznych na dynamiczny
rozwój handlu mi´dzynarodowego i innych form mi´dzynarodowej
wspó∏pracy gospodarczej.
Nie inaczej by∏o w Polsce. Poczàtki tej dyscypliny si´gajà tu prze∏omu
lat pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych. W∏aÊnie wtedy sta∏o si´ oczywiste, ˝e po to, aby chocia˝ w ograniczonym stopniu utrzymywaç kontakty ekonomiczne z Zachodem, konieczne jest poznanie podstawowych
mechanizmów dzia∏ajàcych w gospodarce Êwiatowej.
Jak dotàd ka˝de przyspieszenie procesu umi´dzynarodowienia produkcji dawa∏o impuls do rozwoju mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Intensyfikacji i tworzeniu nowych form mi´dzynarodowej
wspó∏pracy gospodarczej towarzyszy∏o powstawanie narz´dzi pozwalajàcych badaç te procesy, a jednoczeÊnie wspomagaç kierowanie nimi.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e tak˝e globalizacja mo˝e byç uznana za swego
rodzaju przyspieszenie umi´dzynarodowienia procesu gospodarowania.
Wróçmy zatem do postawionego wy˝ej pytania i spróbujmy si´ zastanowiç czy globalizacja doprowadzi∏a do wyodr´bnienia si´ nowego, zasadniczo odmiennego obszaru poszukiwaƒ, którego na dodatek nie mo˝na
by∏oby badaç i opisywaç przy u˝yciu narz´dzi stosowanych przez mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze czy, szerzej, ekonomi´.
6 The MIT Dictionary of Modern Economics. Ed. David W. Pearce,Cambridge, Mass, 1986, s. 211.
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Oceniajàc przyczyny procesu globalizacji ekonomicznej ∏atwo zauwa˝yç, ˝e w znacznym stopniu mo˝na jà okreÊliç jako etap kolejnego przyspieszenia w ciàg∏ym umi´dzynarodowianiu procesu gospodarowania.
Za pierwsze przyspieszenie post´pu technicznego mo˝na uznaç rewolucj´ przemys∏owà prze∏omu XVIII i XIX wieku. JednoczeÊnie by∏o ona
tak˝e skokiem w kierunku umi´dzynarodowienia procesu gospodarowania. Nastàpi∏ wzrost obrotów mi´dzynarodowych, a struktury gospodarek wielu krajów uleg∏y znaczàcym zmianom. Ekonomiczne powiàzania mi´dzy krajami nabra∏y charakteru na tyle trwa∏ego, ˝e zacz´to
mówiç o powstaniu gospodarki Êwiatowej. Podobne, choç ju˝ mniej wyraêne i ograniczone praktycznie do krajów o gospodarce rynkowej, przyspieszenie procesu umi´dzynarodowienia produkcji nastàpi∏o na poczàtku lat pi´çdziesiàtych. Równie˝ wówczas by∏o to w znacznym
stopniu efektem przyspieszenia post´pu technicznego w okresie II wojny Êwiatowej, a tak˝e skutkiem powstania struktury organizacyjnej u∏atwiajàcej mi´dzynarodowà wspó∏prac´ gospodarczà: Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Uk∏adu Ogólnego w Sprawie Taryf
Celnych i Handlu (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade).
Z punktu widzenia mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych równie˝ istota globalizacji nie ró˝ni jej zasadniczo od poprzednich etapów
przyspieszenia procesu umi´dzynarodowienia. Procesy uznawane za
symptomy globalizacji, jak wzrost obrotów handlowych i kapita∏owych,
rozwój korporacji transnarodowych, jak równie˝ niespotykany wczeÊniej wzrost mi´dzynarodowych obrotów us∏ugami, mo˝na tak˝e
potraktowaç jako przejawy intensyfikacji istniejàcych oraz tworzenie
nowych form mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej. Podobnie jak
w poprzednich przyspieszeniach procesu umi´dzynarodowienia gospodarki sà to procesy sprzyjajàce racjonalnemu u˝ytkowaniu kapita∏u,
pracy i technologii w skali ca∏ego Êwiata, zatem pozwalajàce na osiàgni´cie w jeszcze wi´kszym stopniu ni˝ w przesz∏oÊci korzyÊci badanych w∏aÊnie przez mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze.
Je˝eli zatem zgodzimy si´, ˝e pod wzgl´dem przyczyny (przyspieszenie
post´pu technicznego) i istoty (intensyfikacja mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej) globalizacja nie ró˝ni si´ od poprzednich przyspieszeƒ procesu umi´dzynarodowienia produkcji, warto spytaç, gdzie te
ró˝nice wyst´pujà.
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Wydaje si´, ˝e ró˝nice te w znacznym stopniu mo˝na sprowadziç do zagro˝eƒ towarzyszàcych procesowi globalizacji. Pami´tajàc, ˝e nie jest to
pe∏na lista, mo˝na wymieniç cztery g∏ówne obszary zagro˝eƒ wià˝àcych
si´ z procesem globalizacji: sprzecznoÊç mi´dzy decyzjami podejmowanymi przez korporacje transnarodowe a interesem poszczególnych krajów, ujemny wp∏yw globalizacji na gospodarki krajów biedniejszych,
wzrost wspó∏zale˝noÊci mi´dzynarodowej i ujemny wp∏yw globalizacji
na Êrodowisko naturalne.
Spróbujmy na poczàtku oceniç, czy przedstawione zagro˝enia znajdujà si´ w sferze zainteresowania przedstawicieli mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych oraz czy post´p osiàgni´ty w tych badaniach,
a tak˝e stosowane narz´dzia badawcze pozwalajà poznaç mechanizm
powstawania tych zagro˝eƒ oraz ich ewentualnego eliminowania.
W tym celu dokonuje si´ przeglàdu treÊci kilkudziesi´ciu podr´czników mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych wydanych w ciàgu
ostatnich kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i w Polsce7. Tylko w ten sposób mo˝na bowiem okreÊliç, co – wed∏ug specjalistów z tej dziedziny – jest przedmiotem zainteresowania
przedstawicieli mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych.
Dzia∏alnoÊç korporacji transnarodowych by∏a przez wiele lat jedynie
marginesowo obecna w podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków
gospodarczych. Mimo ˝e jeszcze dziÊ mo˝na znaleêç znane i popularne podr´czniki, zarówno polskie, jak i zagraniczne8, w których problematyka ta jest jedynie wzmiankowana, jednak zazwyczaj zagadnienie to
analizuje si´ szerzej.
W zdecydowanej wi´kszoÊci podr´czników amerykaƒskich problematyka korporacji transnarodowych jest w coraz wi´kszym stopniu uwzgl´dniana ju˝ od po∏owy lat 80. Przyk∏adowo, P. R. D. Wilson w wydanym
w 1986 r. podr´czniku9 poÊwi´ca podrozdzia∏ kwestii wp∏ywu korpora7 Ocena podr´czników polskich b´dzie bardzo ogólna i bez powo∏ywania si´ na konkretne prace.

Jedna z nich wysz∏a bowiem spod pióra autora tego tekstu i w zwiàzku z tym w ˝adnym przypadku
nie chcia∏by on wyst´powaç w charakterze arbitra.
8 Np. D.L. Appleyard, A.J. Field Jr.: International Economics. Chicago 1995 Irwin, s. 205-224; J.

Gerber: International Economics. Boston 2002 Addison Wesley, S. Husted, M. Melvin:
International Economics. Boston 2000 Addison Wesley.
9 P.R.D. Wilson: International Economics. Theory, Evidence and Practice. Lincoln 1986 University
of Nebraska Press, s.131-136.
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cji transnarodowych na dobrobyt. W póêniejszych latach problematyka
ta zdobywa prawo bytu w wi´kszoÊci podr´czników angloj´zycznych (zob. np. prace D. Salvatore, R. Carbougha, P. Linderta i T. Pugela, B. i R. Yarbrough, P. Krugmana i M. Obstfelda, R. M. Dunna
i J. H. Mutti10).
W wi´kszoÊci przypadków do przedstawiania zagadnieƒ zwiàzanych
z funkcjonowaniem korporacji transnarodowych i ich rolà we wspó∏czesnej gospodarce stosuje si´ narz´dzia badawcze u˝ywane w makroekonomii. Mo˝na sàdziç, ˝e w pewnym stopniu jest to spowodowane
stosunkowo du˝à dost´pnoÊcià doÊç szczegó∏owych danych liczbowych
na temat zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich przy jednoczesnym
braku wielu podstawowych informacji dotyczàcych funkcjonowania
korporacji transnarodowych11.
Warto jednak podkreÊliç, ˝e w ostatnich latach w podr´cznikach z dziedziny mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych zagadnienie korporacji transnarodowych traktuje si´ coraz cz´Êciej w kategoriach mikroekonomicznych. Nie stroni si´ nawet od stosowania niektórych
poj´ç u˝ywanych równie˝ w nauce o zarzàdzaniu. Szczególnie jest to
widoczne przy przedstawianiu koncepcji wyjaÊniajàcych motywy dzia∏ania korporacji transnarodowych. Mo˝na to zauwa˝yç np. u P. Ashegiana oraz u K. Lawlera i H. Seddighi12, a tak˝e w niektórych polskich
podr´cznikach.
Autorzy opracowaƒ przyjmujà na ogó∏, ˝e dzia∏alnoÊç korporacji transnarodowych jest czynnikiem zwi´kszajàcym racjonalnoÊç gospodarowania w skali Êwiata. Pozwala bowiem na osiàganie w ramach jednego,
10 D. Salvatore: International Economics. New York 2001 John Wiley & Sons; R.J. Carbaugh:

International Economics. Cincinnati, Ohio 2000 South Western College Publishing; P.H. Lindert,
T.A. Pugel: International Economics. Chicago 1996 Irwin; B.V. Yarbrough, R.M. Yarbrough: The
World Economy. Trade and Finance. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, Fort
Worth 2000; P.R. Krugman, M. Obstfeld: International Economics Theory and policy. Reading,
Mass. 2000 Addison Wesley; R.M. Dunn, J.H. Mutti: International Economics. London and New
York 2000 Routledge; M.E. Kreinin: International Economics, A Policy Approach. South Western.
Thomson Learning, Australia 2002.
11 S∏usznie zwraca na to uwag´ J.R. Markusen: Integrating Multionational Firm into International

Economics. NBER Reporter Winter 2001/2002, s. 5.
12 P. Asheghian: International Economics. Minneapolis/S. Paul 1995 West Publishing Company,

s. 437-444; K. Lawler, H. Seddighi: International Economics. Theories, Themes and Debates.
Harlow 2001 Financial Times Prentice Hall; P. Asheghian: International Economics. West
Publishing Company, Minneapolis/ St. Paul 1995, s. 437-444.
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gigantycznego przedsi´biorstwa korzyÊci z lokalizacji poszczególnych
etapów produkcji tam, gdzie jest ona najtaƒsza. W wi´kszoÊci podr´czników przedstawia si´ te˝ doÊç szczegó∏owà analiz´ wp∏ywu korporacji
transnarodowych na gospodark´ poszczególnych grup krajów, przyjmujàc na ogó∏, ˝e wp∏yw ten jest raczej pozytywny.
W podr´cznikach mo˝na natomiast zauwa˝yç brak pog∏´bionej refleksji badawczej na temat tego czy w ka˝dym przypadku osiàganie racjonalnoÊci globalnej jest zgodne z interesem narodowym krajów przyjmujàcych, zw∏aszcza krajów biedniejszych. Autorzy podr´czników nie
przejawiajà tak˝e ˝ywszego zainteresowania zagadnieniem wp∏ywu globalnej ekspansji korporacji transnarodowych na mo˝liwoÊç prowadzenia przez paƒstwo polityki monetarnej i fiskalnej13. Polityka ta, je˝eli
prowadzona jest g∏ównie z myÊlà o osiàgni´ciu niektórych wa˝nych celów narodowych (np. zwalczania inflacji czy eliminowania ra˝àcych
nierównoÊci spo∏ecznych), mo˝e nie stwarzaç dostatecznej zach´ty do
przyciàgni´cia zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich. W podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych brakuje te˝ z regu∏y analizy skutków i mo˝liwoÊci ewentualnego zapobiegania stosowaniu
cen transferowych w obrotach mi´dzy ró˝nymi podmiotami nale˝àcymi do tej samej korporacji. Stosowanie tych cen, odbiegajàcych od cen
kszta∏tujàcych si´ na rynku Êwiatowym, jest praktykà majàcà najcz´Êciej na celu obejÊcie przepisów podatkowych.
Kolejnym zagro˝eniem przypisywanym procesom globalizacji jest ich
ujemny wp∏yw na gospodark´ krajów biednych. Powszechnie akceptowanej odpowiedzi na tak sformu∏owany problem badawczy nie ma dotàd w podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e wynika to z przekonania ich autorów, i˝ zagadnienie to jest szczególnym przypadkiem kwestii podzia∏u korzyÊci z handlu mi´dzynarodowego. Ta problematyka jest zaÊ obecna w mi´dzynarodowych stosunkach gospodarczych od bardzo dawna.
Podstawowe koncepcje teoretyczne, próbujàce wyjaÊniç przyczyny cz´stego osiàgania przez kraje rozwijajàce si´ relatywnie mniejszych korzyÊci z handlu mi´dzynarodowego, trafiajà na ogó∏ bardzo szybko do pod13 W literaturze polskiej zob. np. A. Gwiazda: Globalizacja i regionalizacja gospodarki Êwiatowej.
Toruƒ 1998 Wydawnictwo Adam Marsza∏ek.
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r´czników. Dwie starsze koncepcje, czyli teorie zale˝noÊci oraz teoria
Prebischa-Singera, sà w nich obecne od poczàtku lat szeÊçdziesiàtych.
W tym miejscu wypada zauwa˝yç, ˝e w ciàgu ostatniego çwierçwiecza
mo˝na odnotowaç przynajmniej trzy okresy zwi´kszonego zainteresowania tà problematykà, zarówno ze strony spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, jak i przedstawicieli nauk ekonomicznych. Pierwszy z nich przypada na poczàtek lat 70., czyli na czas dyskusji o tzw. Nowym ¸adzie
Gospodarczym. Drugi dotyczy poczàtku lat 80., a wi´c okresu po wybuchu kryzysu zad∏u˝eniowego. Trzeci odnotowano w ostatnich latach,
przede wszystkim w wyniku uÊwiadomienia sobie przez spo∏ecznoÊç
mi´dzynarodowà pog∏´biania ubóstwa wielu krajów, w szczególnoÊci
afrykaƒskich. Tendencja ta wyraênie si´ wzmocni∏a po zamachu terrorystycznym z 11 listopada 2001 r., gdy doÊç powszechna sta∏a si´ opinia, ˝e ubóstwo krajów rozwijajàcych si´ mo˝e stanowiç po˝ywk´ dla
ruchów ekstremistycznych. Wyraênie wzros∏a te˝ wra˝liwoÊç bogatej
cz´Êci Êwiatowego spo∏eczeƒstwa na problemy krajów biednych.
Ten wzrost zainteresowania problematykà krajów rozwijajàcych si´
znajduje tak˝e odbicie w podr´cznikach. Odnosi si´ on praktycznie do
wszystkich podr´czników anglo- i niemieckoj´zycznych. Niekiedy ta
problematyka jest przedstawiana jako przyk∏ad ilustrujàcy zagadnienie
korzyÊci z wymiany mi´dzynarodowej14. Cz´Êciej jednak kwestie te
omawia si´ w jednym, rozbudowanym rozdziale na temat zale˝noÊci
mi´dzy politykà handlowà a rozwojem krajów rozwini´tych (D. Salvatore, D. Appleyard i A. Field, P. Lindert i T. Pugel, M. Kreinin, R. Carbaugh, R. Caves, J. Frankel, R. Jones15). Warto tak˝e zwróciç uwag´, ˝e
w coraz wi´kszej liczbie podr´czników problematyce krajów rozwijajàcych si´ poÊwi´ca si´ wi´cej ni˝ jeden rozdzia∏. Cz´sto np. oddzielnie
analizuje si´ problematyk´ polityki handlowej i rozwoju gospodarczego
tych krajów (P. R. Krugman i M. Obstfeld, B. Yarbrough i R. Yarbrough). Niekiedy w podr´czniku wydziela si´ nawet liczàcà kilka rozdzia∏ów cz´Êç obejmujàcà ca∏oÊç problematyki zwiàzków mi´dzy handlem
mi´dzynarodowym a rozwojem krajów rozwijajàcych si´ (P. Asheghian,
J. Gerber, K. Lawler i H. Seddighi).
14 H. Siebert: Außenwirtschaft. Gustav Fischer Verlag Stuttgart 1991.
15 R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones: Handel i finanse mi´dzynarodowe. Warszawa 1998 PWE.
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Dla porzàdku nale˝y jednak wspomnieç, ˝e nadal mo˝na spotkaç
podr´czniki, gdzie problematyka krajów rozwijajàcych si´ w ogóle nie wyst´puje (R. M. Dunn i J. H. Mutti, S. Husted i M. Melvin oraz
H. Thompson16). Dotyczy to równie˝ polskich podr´czników z mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. W pewnym stopniu jest to odbiciem spadku zainteresowania ekonomistów polskich tymi zagadnieniami, znacznie cz´Êciej podejmowanymi w latach 60. i 70. XX w.
Mo˝na sàdziç, ˝e proces ten wià˝e si´ z dokonanym w latach 80. przesuni´ciem ci´˝aru poszukiwaƒ polskich ekonomistów w stron´ transformacji systemowej i integracji gospodarczej. Niewykluczone zatem, ˝e po
zakoƒczeniu transformacji i przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej
w polskim piÊmiennictwie ekonomicznym pojawi si´ wi´cej opracowaƒ
na temat krajów rozwijajàcych si´.
SpoÊród osiàgni´ç nauk ekonomicznych na tym polu, wprowadzonych
w ciàgu ostatniego çwierçwiecza do podr´czników mi´dzynarodowych
stosunków gospodarczych, kilka zas∏uguje na szczególnà uwag´. Z pewnoÊcià jest to koncepcja wzrostu zubo˝ajàcego J. N. Bhagwati’ego, stanowiàca kolejnà prób´ wyjaÊnienia przyczyn ubóstwa krajów, których eksport opiera si´ jednym surowcu. Pokazuje ona równie˝, dlaczego urodzaj
(np. kakao czy kawy) mo˝e byç jednoczeÊnie kl´skà g∏ównego producenta i eksportera. Do osiàgni´ç nauk ekonomicznych, które trafi∏y ostatnio
do podr´czników mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych, nale˝y
te˝ teoretyczna ocena proeksportowej i antyimportowej strategii wzrostu
gospodarczego krajów rozwijajàcych si´, ocena znaczenia sektora publicznego w gospodarce krajów rozwijajàcych si´ oraz analiza przyczyn
kryzysu zad∏u˝eniowego, dotykajàcego przede wszystkim t´ grup´ krajów.
Dla skutecznoÊci polityki ekonomicznej prowadzonej przez kraje rozwijajàce si´ ogromne znaczenie mia∏ ponadto, równie˝ odnotowany w podr´cznikach, post´p w badaniu mechanizmów polityki dostosowawczej,
w tym narz´dzi zalecanych w programach dostosowawczych MFW.
Wieloletni dorobek mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych w dziedzinie badania zwiàzków mi´dzy handlem mi´dzynarodowym a zacofaniem gospodarczym pozwala rozwiaç wi´kszoÊç wàtpliwoÊci dotyczàcych
wp∏ywu wspó∏pracy gospodarczej ze Êwiatem, w tym tak˝e procesów okre16 H. Thompson: International Economics, Global Markest and International Competition.

Singapore 2001 World Scientific.
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Êlanych jako globalizacja, na sytuacj´ krajów rozwijajàcych si´. Na podstawie tego dorobku mo˝na równie˝ wskazaç po˝àdane kierunki reform – zarówno w gospodarce Êwiatowej, jak i w krajach rozwijajàcych si´ – które dawa∏yby tym ostatnim najwi´ksze szanse wyjÊcia z zacofania. Mo˝na tak˝e
dowieÊç, chocia˝ explicite raczej si´ tego nie czyni, ˝e liczàc jedynie na zasoby w∏asnych czynników produkcji, znaczna cz´Êç krajów rozwijajàcych
si´, nawet prowadzàc poprawnà polityk´ ekonomicznà, nie ma szans na
zmniejszenie dystansu dzielàcego je od paƒstw najbogatszych.
SpoÊród zagro˝eƒ wiàzanych w literaturze z globalizacjà w podr´cznikach na temat mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych w najszerszym stopniu obecna jest kwestia mi´dzynarodowej wspó∏zale˝noÊci. Po raz pierwszy zagadnienie to pojawi∏o si´ w podr´cznikach
w po∏owie lat 80. XX w. i wiàza∏o si´ z palàcà potrzebà koordynacji polityki makroekonomicznej i kursowej po rozpadzie systemu walutowego powsta∏ego w Bretton Woods. W szczególnoÊci warto zwróciç uwag´ na tempo, w jakim do podr´czników mi´dzynarodowych stosunków
gospodarczych zosta∏ wprowadzony prze∏omowy w tej dziedzinie dorobek R. N. Coopera. Podstawowa praca Coopera dotyczàca tej problematyki, Economic Policy in an Interdependent World, ukaza∏a si´ w 1985 r.17
W tym samym roku zosta∏a tak˝e wprowadzona do jednego z najbardziej znanych podr´czników o zasi´gu mi´dzynarodowym18.
Od tamtego czasu problematyka ta jest obecna w zdecydowanej wi´kszoÊci angloj´zycznych podr´czników mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Wraz z post´pem badaƒ do podr´czników wprowadzano
kolejno takie zagadnienia, jak mi´dzynarodowe uwarunkowanie procesów dostosowawczych, modele wspó∏zale˝noÊci ekonomicznej czy uwarunkowania koordynacji polityki makroekonomicznej. Na prze∏omie
XX i XXI wieku w podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych znalaz∏y si´ te˝ próby uogólnieƒ dotyczàcych konsekwencji
globalizacji rynków finansowych19 oraz przyczyn wspó∏czesnych kryzysów walutowych i zwiàzanych z nimi zagro˝eƒ. Warto tak˝e podkreÊliç,
17 R.N. Cooper: Economic Policy in an Interdependent World. Cambridge, Mass. 1985 MIT Press.
18 R.N. Cooper: Economic Interdependence and Coordination of Economic Policies. W: „Handbook

of International Economics”,
Amsterdam 1985.

vol. 2, ed. by R.W.

Jones and P. B. Kenen, North Holland,

19 R.E. Caves, J.A. Frankel, R.W. Jones: World Trade and Payments, An Introduction. Boston 2002
Addison Wesley.
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˝e autorzy jednego z najbardziej znanych podr´czników z tej dyscypliny, P. R. Krugman i M. Obstfeld, stworzyli tak˝e jedne z wa˝niejszych
modeli objaÊniajàcych powstawanie kryzysów walutowych.
Pojawienie si´ zjawiska wspó∏zale˝noÊci mi´dzynarodowej doprowadzi∏o nawet do istotnej zmiany akcentów na tradycyjnym obszarze badaƒ
mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. W najwa˝niejszych podr´cznikach angloj´zycznych zagadnienie to zosta∏o wyodr´bnione jako
niezale˝na, liczàca kilka rozdzia∏ów cz´Êç, noszàcà najcz´Êciej nazw´
makroekonomii gospodarki otwartej. (D. L. Appleyard i A. Field, P. R.
Krugman i M. Obstfeld, B. Yarbrough i R. Yarbrough, D. Salvatore, P.
Lindert i T. Pugel oraz R. M. Dunn i J. H. Mutti). W pozosta∏ych podr´cznikach tematyka ta jest równie˝ obecna, aczkolwiek nie wyodr´bnia
si´ jej jako oddzielnej cz´Êci. Warto tak˝e zauwa˝yç, ˝e w∏aÊnie problematyka wspó∏zale˝noÊci jest szeroko omawiana w wielu angloj´zycznych podr´cznikach przeznaczonych dla zaawansowanych odbiorców.
Mo˝na tu wymieniç np. przywo∏ywanà ju˝ prac´ pod red. P. Kenena i R.
Jonesa: Handbook of International Economics20, a spoÊród nowszych
opracowaƒ np. prac´ The International System Between New Integration and Neo-Protecionism21.
W tym miejscu warto zauwa˝yç, ˝e spoÊród wymienionych najwi´kszych zagro˝eƒ globalizacji zagadnienie wspó∏zale˝noÊci mi´dzynarodowej w najmniejszym stopniu znajduje odbicie w polskich podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Jego analiz´
ogranicza si´ najcz´Êciej do ukazania istoty i warunków funkcjonowania mi´dzynarodowego systemu walutowego, a niekiedy równie˝ mi´dzynarodowych uwarunkowaƒ mechanizmów gospodarczych. Mo˝na
sàdziç, ˝e sytuacja ta jest odbiciem mniejszego zainteresowania tà problematykà ze wzgl´du na fakt, ˝e – przynajmniej do niedawna – w Polsce nie odczuwa∏o si´ bezpoÊredniego zagro˝enia p∏ynàcego ze wzrastajàcej wspó∏zale˝noÊci.
Dorobek nauk ekonomicznych, w tym zw∏aszcza mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych, w dziedzinie badania zjawisk wspó∏zale˝noÊci by∏
20 Handbook of International Economics. Ed. by R.W. Jones and P. B. Kenen, North Holland,
Amsterdam 1985.
21 The International System Between New Integration and Neo-Protecionism. Ed. by: M. Baldassarri,

C. Imbriani, D. Salvatore. New York 1996 St. Martin’s Press.
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w ciàgu ostatnich lat wielokrotnie wykorzystywany zarówno w formu∏owaniu narodowej polityki ekonomicznej wielu krajów, jak i – co mo˝e wa˝niejsze – przy nawiàzywaniu wspó∏pracy mi´dzynarodowej majàcej na celu unikni´cie niepo˝àdanych skutków wzrastajàcej wspó∏zale˝noÊci.
Stanowi∏ on m. in. teoretycznà podbudow´ wspó∏pracy w dziedzinie koordynacji polityki ekonomicznej krajów grupy G-7, w tym mi´dzy innymi
porozumieƒ zawartych w hotelu Plaza (1985 r.) i Luwrze (1987 r.), które doprowadzi∏y do ∏agodnej deprecjacji przewartoÊciowanego dolara.
Nie oznacza to, ˝e osiàgni´cia w dziedzinie badania wspó∏zale˝noÊci
pozwoli∏y na wyeliminowanie kryzysów z gospodarki Êwiatowej. Np.
specjaliÊci MFW i Banku Âwiatowego, doskonale obeznani z osiàgni´ciami nauk ekonomicznych w dziedzinie wspó∏zale˝noÊci, nie zdo∏ali przewidzieç wybuchu kryzysu zad∏u˝eniowego w 1981 r.
Wydaje si´, ˝e przynajmniej do tej pory ekonomia, a przede wszystkim
mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze nie znalaz∏y tak˝e skutecznej recepty na wyeliminowanie niebezpieczeƒstwa kryzysów walutowych n´kajàcych w ostatnich latach ró˝ne kraje. W szczególnoÊci nie zaproponowa∏y mechanizmów i narz´dzi, które pomog∏yby zapobiec przenoszeniu
kryzysów do krajów prowadzàcych zdrowà polityk´ makroekonomicznà,
ale z przyczyn nieracjonalnych zaliczanych przez podmioty dzia∏ajàce
na mi´dzynarodowym rynku walutowym do paƒstw podwy˝szonego ryzyka. A to w∏aÊnie powszechnie uwa˝a si´ za najwa˝niejsze zagro˝enie
procesu globalizacji zwiàzane ze wspó∏zale˝noÊcià mi´dzynarodowà.
SpoÊród zagro˝eƒ wiàzanych z procesem globalizacji jak dotàd najmniejsze zainteresowanie ze strony mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych wywo∏uje zagadnienie wp∏ywu handlu mi´dzynarodowego na zagro˝enie i ochron´ Êrodowiska. Bierze si´ to z pewnoÊcià stàd, ˝e
o zwiàzku mi´dzy handlem mi´dzynarodowym a Êrodowiskiem naturalnym zacz´to pisaç dopiero w dwóch ostatnich dekadach poprzedniego
stulecia. Nie bez znaczenia by∏ tak˝e fakt, ˝e zagadnienie ochrony Êrodowiska bardzo póêno, bo dopiero w po∏owie lat 70. XX w. znalaz∏o si´
w sferze zainteresowaƒ Banku Âwiatowego22 pe∏niàcego, obok swych
funkcji statutowych, tak˝e rol´ wa˝nego oÊrodka opiniotwórczego.
22 M. Miller: Debt and Environment: Converging Crises. New York 1991 United Nations

Publications, s. 219-220.
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Temat zwiàzku mi´dzy handlem mi´dzynarodowym a ochronà Êrodowiska pojawi∏ si´ w latach 90., przede wszystkim w kontekÊcie serii g∏oÊnych sporów na forum GATT i póêniej Âwiatowej Organizacji Handlu
(WTO – World Trade Organization) najpierw na temat zasadnoÊci zakazu przywozu do Stanów Zjednoczonych konserw z tuƒczyków ∏owionych w sposób zagra˝ajàcy delfinom, a nast´pnie podobnej kontrowersji
zwiàzanej z po∏owem krewetek. Od tamtego czasu nastàpi∏o jednak wyraêne przyspieszenie i rozszerzenie zakresu badaƒ w tej dziedzinie. Ich
przedmiotem sta∏y si´ w szczególnoÊci trzy zagadnienia: wp∏yw handlu
mi´dzynarodowego na wielkoÊç zagro˝enia Êrodowiska, wp∏yw polityki
handlowej na mo˝liwoÊç prowadzenia skutecznej polityki ekologicznej
oraz wp∏yw polityki ekologicznej na swobod´ handlu.
W ka˝dej z tych dziedzin osiàgni´to znaczàcy post´p. Dla okreÊlenia
wp∏ywu handlu mi´dzynarodowego na Êrodowisko du˝e znaczenie mia∏o m.in. powstanie w drugiej po∏owie lat 90. idei „Êladu ekologicznego”
(ang. ecological footprint), a zw∏aszcza powstanie koncepcji przep∏ywów materia∏owych (ang. material flows)23. Pierwsza z tych koncepcji
pozwala na porównanie ca∏kowitego zapotrzebowania mieszkaƒców
ró˝nych krajów na szeroko rozumiane zasoby Êrodowiska poprzez przeliczenie wielkoÊci tych zasobów na obszar potrzebny do ich pozyskania.
Powstanie koncepcji przep∏ywów materia∏owych pozwoli∏o natomiast
na uj´cie w sposób sformalizowany zale˝noÊci powstajàcych przy u˝ytkowaniu przez danà gospodark´ szeroko rozumianych zasobów Êrodowiska krajowego i zagranicznego. Z kolei, dla okreÊlenia teoretycznych
podstaw zale˝noÊci mi´dzy politykà ochrony Êrodowiska i politykà handlowà danego kraju du˝e znaczenie mia∏y mi´dzy innymi pochodzàce
z poczàtku poprzedniej dekady prace K. Andersona24.
W wi´kszoÊci przypadków w badaniach tych ujawni∏ si´ tak˝e wyraêny
zwiàzek tej problematyki z zagadnieniami dotyczàcymi krajów rozwijajàcych si´. Szczególnie da∏o si´ to zauwa˝yç przy ocenie skutków liberalizacji handlu artyku∏ami rolnymi dla Êrodowiska naturalnego krajów
rozwijajàcych si´, a jeszcze wyraêniej przy ocenie ekologicznych skutków
23 Resource Flows: The Material Basis of Industrial Economies. A. Adriaanse, S. Bringezu,

A. Hammond, Y. Moriguchi, E. Rodenburg, D. Rogich, H. Schütz. World Resources Institute
Washington D.C, Wuppertal Institute, Wupppertal, Netherlands Ministry of Housing, 1997.
24 Np. K. Anderson: Trade, the environment and public policy. W: The Greening of the World Trade

Issues. Ed. by K. Anderson and R. Blackhurst, New York 1992 Harvester Wheatscheaf.
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dzia∏alnoÊci korporacji transnarodowych25. W tym kontekÊcie zwracano przede wszystkim uwag´ na mo˝liwoÊç przyciàgania zagranicznych
inwestorów liberalnà politykà ekologicznà prowadzonà przez wiele krajów rozwijajàcych si´.
Post´p w dziedzinie badaƒ zwiàzków mi´dzy handlem mi´dzynarodowym a Êrodowiskiem naturalnym i jego ochronà, przy zastosowaniu metod stosowanych przez mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze, pozwala
odpowiedzieç na wiele wa˝nych pytaƒ stawianych cz´sto w dyskusjach
na temat skutków globalizacji. Mo˝liwe jest m. in. okreÊlenie udzia∏u
poszczególnych krajów w korzystaniu z zasobów naturalnych Êwiata
z uwzgl´dnieniem tej cz´Êci popytu na szeroko rozumiane zasoby naturalne, która jest zaspokajana za poÊrednictwem handlu mi´dzynarodowego. Mo˝liwe jest te˝ okreÊlenie najbardziej uzasadnionych ekonomicznie strategii przeciwdzia∏ania niektórym globalnym zagro˝eniom
Êrodowiska (np. poprzez wprowadzenie mi´dzynarodowych obrotów
prawami do emisji dwutlenku w´gla).
Post´p w dziedzinie badaƒ na temat zwiàzków mi´dzy handlem mi´dzynarodowym a Êrodowiskiem naturalnym znalaz∏ stosunkowo szybko
odzwierciedlenie w podr´cznikach z mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Najszybciej nast´powa∏o to wówczas, gdy polityka ekologiczna i mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze stanowi∏y obszar badaƒ
jednego specjalisty (np. H. Sieberta, P. J. Welfensa26). Nadal jednak
problematyka zwiàzków handlu mi´dzynarodowego i Êrodowiska nie
jest powszechnie obecna w podr´cznikach mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Jak dotàd jedynie w 3 podr´cznikach angloj´zycznych uznano za konieczne jej wyodr´bnienie w postaci osobnego rozdzia∏u (J. Gerber, P. Lindert i T. Pugel oraz R. M. Dunn i J. H. Mutti).
W kilku innych podr´cznikach problematyka ta jest przedstawiana skrótowo i wybiórczo przy okazji omawiania innych zagadnieƒ. Np. H.
Thompson czyni to prowadzàc rozwa˝ania na temat handlu zasobami
nieodnawialnymi, a B. Yarbrough i R. Yarbrough piszà na ten temat dokonujàc przeglàdu pozataryfowych barier handlowych. Warto odnotowaç fakt, ˝e zagadnienie zwiàzku mi´dzy handlem mi´dzynarodowym
25 A. Budnikowski: Ochrona Êrodowiska jako problem globalny. Warszawa 1998 PWE.
26 Internationalization of the Economy and Environmental Policy Options. Ed. by P.J.J. Welfens,

Berlin 2001 Springer Verlag.
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a ochronà Êrodowiska jest obecne w niektórych polskich podr´cznikach
z mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych.
Na podstawie przedstawionego wy˝ej krótkiego przeglàdu mo˝emy
stwierdziç, ˝e najwa˝niejsze zagro˝enia wiàzane z globalizacjà znajdujà si´ w sferze zainteresowaƒ mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych. Ponadto, ta cz´Êç ekonomii dostarcza narz´dzi badawczych pozwalajàcych na poznanie mechanizmu powstawania tych zagro˝eƒ.
Nie oznacza to, ˝e korzystajàc z wiedzy tworzàcej kanon mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych mo˝na wyeliminowaç zagro˝enia
zwiàzane z globalizacjà. Tej mo˝liwoÊci nie daje jednak ˝adna z dyscyplin naukowych. Dla osiàgni´cia tego celu konieczne jest, ujmujàc to
skrótowo, stworzenie warunków do wspó∏pracy mi´dzynarodowej podejmowanej nie tylko w imi´ wàsko rozumianych interesów osobistych,
grupowych czy narodowych, ale równie˝ w imi´ solidarnoÊci globalnej.
Jak dotàd warunek ten nie jest spe∏niony.
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Tadeusz Kowalik

Globalizacja na rozdro˝u
Przedmiot historii doktryn
Koncepcje globalizacji jako opisy procesów dokonujàcych si´ w Êwiecie wspó∏czesnym uleg∏y
w ciàgu ostatnich pi´tnastu lat znacznej ewolucji. Mogà ju˝ staç si´ przedmiotem historii myÊli
ekonomicznej. Histori´ tych koncepcji w literaturze polityczno-ekonomicznej, mo˝na podzieliç
na co najmniej trzy okresy.
Tadeusz Kowalik

Pierwszy okres, nazwijmy go romantycznym,
prof. ekonomii i nauk
humanistycznych
zosta∏ uogólniony w publikacjach Kuichi Ohmae,
Instytut Nauk
a zw∏aszcza w jego programowych ksià˝kach:
Ekonomicznych PAN
Wy˝sza Szko∏a
Âwiat bez granic (1990) oraz Koniec paƒstwa
Spo∏eczno-Ekonomiczna
narodowego (1995). Mia∏ to byç w∏aÊnie Êwiat
pozbawiony granic i wolny od paƒstw narodowych. Sprawiç to mia∏y ˝ywio∏owe, obiektywne procesy technologiczne i adaptacja do nich
ca∏ej struktury spo∏eczno-ekonomicznej, politycznej i kulturowej.
Ksià˝ki te wspó∏gra∏y ze stanowiskiem F. Fukuyamy, przepowiadajàcego w s∏ynnym artykule koniec historii. Rozpad bloku sowieckiego
oraz wejÊcie Chin i Wietnamu na drog´ prywatnej gospodarki rynkowej stworzy∏y wra˝enie, ˝e zarówno kapitalizm, jak i liberalna demokracja nie majà ju˝ alternatywy.
Wszelako druga z wymienionych ksià˝ek Ohmae okaza∏a si´ byç nie tyle wytyczeniem szlaków rozwoju, ile zamkni´ciem krótko trwajàcego, romantycznego okresu wiary w to, ˝e Êwiat zmierza w szybkim tempie ku
jednej gospodarce Êwiatowej, w znaczeniu jednego systemu spo∏eczno-ekonomicznego. Ju˝ bowiem w po∏owie lat 90. XX w. ujawnia si´ ostra
opozycja wobec tak pojmowanej globalizacji. Ekonomistà, który bodaj
najg∏oÊniej zakwestionowa∏ ów szybki pochód globalizacji, by∏ autor g∏oÊnej swego czasu ksià˝ki Megatrendy (1986), John Naisbitt. W ksià˝ce
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pt. Paradoks globalnoÊci (1995)1 unifikujàcej koncepcji globalizacji
przeciwstawi∏ on istnienie równie silnej, czasem przemo˝nej, tendencji
do ró˝nicowania i rozdrabniania dotychczas wielkich paƒstw, do wzrostu si∏y ma∏ych organizmów paƒstwowych, a nawet lokalnych. Jest to
zresztà wyraz doÊç zasadniczej zmiany stanowiska autora w stosunku
do poglàdów zawartych we wspomnianym bestsellerze. Naisbitt sta∏ si´
tak˝e nies∏ychanie sceptyczny w odniesieniu do integracji europejskiej.
Przewidywa∏, ˝e procesy dezintegracyjne wezmà gór´.
W kolejnym roku ukaza∏a si´ zbiorowa praca pod redakcjà S. Berger
i R. Dore’a: Ró˝norodnoÊç narodowa i kapitalizm globalny (1996), k∏adàca nacisk na granice procesów globalizacji oraz na kontrtendencje.
Ksià˝k´ otwierajà dwa studia o wymownych dla tego nurtu myÊlenia tytu∏ach: R. Boyera: Hipoteza konwergencji ponownie rozwa˝ona: globalizacja, ale jeszcze sto lat narodów? oraz R. Wade’a: Globalizacja i jej
ograniczenia: doniesienia o Êmierci gospodarek narodowych sà stanowczo przesadzone.
Zaw´˝ajàc poj´cie globalizacji do ustrojowej konwergencji2 Boyer konkluduje: „Zarówno lata 90., jak i nast´pne stulecie b´dà najprawdopodobniej
epokà narodów. Ca∏y kompleks sprzecznych tendencji pcha Êwiat zarówno
w kierunku konwergencji, jak i dywergencji, a wi´c nie zmierza on do jednego najlepszego ∏adu instytucjonalnego. Hipoteza ta okaza∏a si´, w odniesieniu do Êwiata organizacji przemys∏owych, b∏´dna i nieaktualna. Czy nie
wydaje si´ dziwne, ˝e przedstawiciele nauk spo∏ecznych zaakceptowali tak
uproszczonà hipotez´ w∏aÊnie w momencie, gdy rezultaty praktyki prób
i b∏´dów sà bardziej ni˝ kiedykolwiek niepewne zarówno w Europie oraz
Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii? Przecie˝ chwiejnoÊci teorii konwergencji mo˝na ∏atwo dowieÊç stawiajàc pytanie: kto dzisiaj wie, w kierunku jakiego systemu zmierzaç b´dà w ciàgu nast´pnego stulecia takie
kraje jak Rosja, Polska czy nawet Niemcy” (tam˝e, 59).
1 Jego ksià˝ka The Global paradox zosta∏a wydana w 1995 r. Autor ten przypomina, ˝e do Ligi Narodów Zjednoczonych nale˝a∏o zaledwie ponad trzydzieÊci paƒstw, obecnie do ONZ nale˝y blisko
dwieÊcie krajów. Taka tendencja mog∏aby sprawiç, ˝e rych∏o mielibyÊmy w Êwiecie oko∏o tysiàca
paƒstw.
2 Boyer, jak zresztà wielu autorów, u˝ywa poj´cia konwergencji (i dywergencji) w odniesieniu

do cz´Êci procesu globalizacji, dotyczàcej instytucjonalno-organizacyjnego upodobniania si´ lub
ró˝nicowania wspó∏czesnych gospodarek.
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Nihil novi sub sole – uwa˝a R. Wade, przypominajàc, ˝e niemal identyczne wizje Êwiata – zjednoczonego i zunifikowanego pod wzgl´dem
politycznym i ekonomicznym – g∏oszono ju˝ wczeÊniej, np. w po∏owie
XIX wieku, a nast´pnie przed pierwszà wojnà Êwiatowà. Wade przypomina, i˝ w 1911 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka Wielkie z∏udzenie. Jej autor, Norman Angell dowodzi∏, ˝e na skutek osiàgni´ç nauki, techniki i ekonomii gospodarka Êwiatowa sta∏a si´ do tego stopnia jednym organizmem,
i˝ narodowa niezale˝noÊç, szczególnie w odniesieniu do rynku finansowego, sta∏a si´ anachroniczna. Autor ten mia∏ nieszcz´Êcie na par´ lat
przed pierwszà wojnà Êwiatowà przepowiedzieç, ˝e ta wzajemna zale˝noÊç gospodarek Êwiatowych czyni wojn´ mi´dzy nowoczesnymi narodami niemo˝liwà!
Zauwa˝my, ˝e z podobnymi z∏udzeniami, choç mo˝e na mniejszà skal´, mieliÊmy do czynienia w latach 90. XX w. Nawet pytyjski w swych
wypowiedziach Alan Greenspan zaczà∏ upowszechniaç wiar´, ˝e nowoczesna wiedza i technika uwolni∏y gospodark´ od falowaƒ cyklicznych.
Dla romantycznych globalistów typu Kuichi Ohmae nie by∏o te˝ miejsca na „zderzenie cywilizacji”, na wojn´ i przepaÊç mi´dzy Êwiatem
arabskim a Êwiatem zachodnim, a nawet na ostre podzia∏y w samym
Êwiecie zachodnim. Na radykalne cofni´cie si´ procesu globalizacji, jakie obserwujemy na prze∏omie wieków.
I tu dochodzimy do trzeciej fazy, gdy globalizacja ma ju˝ swego antagonist´. To pe∏na sprzecznoÊci, konfliktów, wygranych i przegranych, neoliberalna globalizacja zrodzi∏a ruch spo∏eczny zwalczajàcy jà samà, a przynajmniej jej dotychczasowà form´. Od czasu imponujàcej demonstracji
w Seattle (jesieƒ 1999) mo˝na mówiç o dwóch biegunach globalizacji.
Symbolizujà jà, z jednej strony, ludzie z Davos, z drugiej ludzie z Porto
Alegre. AntyglobaliÊci, których cz´Êç okreÊla si´ ju˝ Êwiadomie jako „alterglobaliÊci”, walczà o jej alternatywnà form´; o to, co Grzegorz Ko∏odko lubi nazywaç „globalizacjà z ludzkà twarzà”.
Przede wszystkim jednak wszystkie te ruchy bardziej lub mniej intelektualne tak˝e jawnie anarchistyczne, zakwestionowa∏y fundamentalistyczny, neoliberalny charakter globalizacji. Za teoretyczne uzasadnienie
tego nurtu nale˝a∏oby chyba uznaç ksià˝k´ Johna Graya Fa∏szywy Êwit
(1998). Dla tego filozofa brytyjskiego koncepcja globalizacji s∏u˝y skrywaniu rzeczywistych dà˝eƒ w∏adz Stanów Zjednoczonych do narzucenia
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Êwiatu jednego, uniwersalnego modelu gospodarczego i odpowiadajàcego mu sposobu ˝ycia. Globalizacja jest dla Graya równoznaczna z dà˝eniem do amerykanizacji Êwiata wspó∏czesnego.
W przeciwieƒstwie do zdecydowanej wi´kszoÊci autorów czasu romantycznego, piszàcych o globalizacji jako procesie obiektywnym, spontanicznym, Gray po∏o˝y∏ nacisk na polityk´ i polityk´ gospodarczà Stanów
Zjednoczonych jako si∏y sprawcze globalizacji. „Globalny leseferyzm to
propozycja amerykaƒska (...), to oÊwieceniowa propozycja uniwersalnej
cywilizacji, forsowana przez ostatni re˝ym oÊwieceniowy. Stany Zjednoczone sà jedynym krajem wspó∏czesnego Êwiata, który z poczuciem misji dà˝y do realizacji tej oÊwieceniowej koncepcji” (tam˝e, s. 100–101).
W oczach Graya w∏adze amerykaƒskie to ostatni rzàd oÊwieceniowy
wierzàcy, podobnie jak marksiÊci, w jeden uniwersalny i najbardziej racjonalny ∏ad spo∏eczny. W tym uj´ciu globalizacja jest przede wszystkim
poj´ciem ideologicznym, mistyfikujàcym rzeczywiste spr´˝yny przemian ustrojowych w istniejàcych systemach spo∏eczno-ekonomicznych.
Obecnie zacz´li to dostrzegaç tak˝e niektórzy amerykaƒscy ekonomiÊci
liberalni. Na przyk∏ad Jagdish Baghwati stwierdza, ˝e w Stanach Zjednoczonych powsta∏ nowy kompleks w∏adzy, sk∏adajàcy si´ z g∏ównego
oÊrodka amerykaƒskiej finansjery oraz ekonomicznej cz´Êci rzàdu
USA, czyli: „Wall Street-Treasury Complex”. Wade doda∏ do tych
dwóch cz∏onów trzeci oÊrodek – Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy.
Obaj zgodnie twierdzà, ˝e to ten kompleks w∏adzy usi∏uje narzuciç
Êwiatu amerykaƒskà koncepcj´ porzàdku Êwiatowego. Okazuje si´
zresztà, ˝e nawet Henry Kissinger przyzna∏, i˝ „globalizacja to jedynie
inna nazwa dominacji USA” (cyt. za Morawski, 2002, s. 162). Inny realista polityczny, Zbigniew Brzeziƒski parokrotnie okreÊla∏ Europ´
„protektoratem” Stanów Zjednoczonych. Dà˝enie Unii Europejskiej
do tego, by za kilka zaledwie lat staç si´ mocarstwem ekonomicznym
równym Stanom Zjednoczonym mo˝na rozumieç jako ch´ç
uniezale˝nienia si´ od nich. Tymczasem jednak niewiele wskazuje na
to, ˝e cel ten, nawet w odniesieniu do gospodarki, jest osiàgalny. W sensie polityczno-militarnym Europa wydaje si´ byç pozbawiona t´sknoty
wielkomocarstwowej.
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Neoimperializm i reaktywny nacjonalizm
Tak mocno wyeksponowana rola paƒstwa (Stanów Zjednoczonych)
dzia∏ajàcego w symbiozie z biznesem, jako g∏ównego promotora globalizacji przybli˝y∏a to poj´cie do poj´cia „imperializm”, które zrobi∏o
oszo∏amiajàcà karier´ na poczàtku dwudziestego wieku. Oba te terminy mia∏y oznaczaç zupe∏nie nowà faz´ w rozwoju kapitalizmu (w uj´ciu niektórych autorów – wr´cz nowy system spo∏eczno-ekonomiczny).
Zasadnicza ró˝nica polega∏aby na tym, ˝e zarówno autor, który przyczyni∏ si´ do rozpowszechnienia tamtego poj´cia w naukowych ko∏ach Zachodu, brytyjski ekonomista J. A. Hobson (1902), jak i W. Lenin (1917)
oraz R. Luksemburg (1913), którzy wnieÊli je do ekonomii marksistowskiej, od samego poczàtku silnie akcentowali nowà, wielkà i rosnàcà rol´ paƒstwa w gospodarce Êwiatowej. W uj´ciu Hobsona, imperializm
mia∏ okreÊlaç – cytuj´ – „dominujàcy nurt w aktualnej polityce Êwiata
zachodniego”3 (Hobson, 1902, cyt. za Sutcliffe i Glyn, 1999). Zarówno Hobson, jak marksiÊci, zw∏aszcza polsko-niemiecka marksistka, akcentowali wprost, ˝e imperializm by∏ przede wszystkim ekonomicznà,
politycznà i militarnà ekspansjà paƒstw dzia∏ajàcych w interesie wielkich firm (korporacji). Poj´cie globalizacji poczàtkowo s∏u˝y∏o w∏aÊnie
ukryciu tej sprawczej roli paƒstwa. Mimo ró˝nic w retoryce oraz wbrew
wielu mistyfikacjom oba te poj´cia: globalizacja i imperializm, majà jednak bardzo zbli˝onà treÊç i pe∏nià podobnà funkcj´ w Êwiecie symboliki. Analogie stajà si´ coraz wi´ksze w zwiàzku z ostatnimi
wydarzeniami wojennymi, oznaczajàcymi „wzbogacenie” narz´dzi walki o neoliberalnà globalizacj´, gdy „or´˝” finansowej si∏y zastàpiono rzeczywistà si∏à or´˝a. Ekonomista nie mo˝e nie zauwa˝yç, ˝e czasem tylko wyraênie deklarowanym, choç mo˝e w pierwszej chwili ubocznym,
celem interwencji w Jugos∏awii, Afganistanie i Iraku by∏o rozszerzenie
dominium dla „The American way of business”.
Jeszcze przed obecnà obsesjà walki z terroryzmem i powstaniem g∏´bokich rozdêwi´ków mi´dzy Stanami Zjednoczonymi i Zachodnià Europà,
parali˝ujàcych dzia∏ania NATO lord Skidelsky zwraca∏ uwag´ na swoisty
neoimperializm ju˝ z okazji interwencji w Kosowie. Wyrazi∏ obaw´, ˝e
3 W oryginale:”the most powerful movement in the current politics of the western world”.
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„Wschód (...) b´dzie postrzega∏ operacj´ NATO jako ugruntowanie zachodniego imperializmu. Wytworzy to nacjonalizm reaktywny, który zagrozi rozlewem remilitaryzacji, jak równie˝ nacjonalizmem politycznym
i ekonomicznym (...). Czysto zachodnia próba przedefiniowania zasad gry
doprowadzi (...) do destrukcyjnego roz∏amu pomi´dzy Zachodem
i Wschodem, który zagra˝aç b´dzie odwróceniem globalizacji. Prawda jest
taka, ˝e zderegulowana gospodarka wymaga zdemilitaryzowanego spo∏eczeƒstwa. Przeczucie podpowiada mi, ˝e jeÊli wkroczymy w nowe stulecie
w wojowniczym nastroju, to na d∏ugo ska˝emy si´ na wojn´, a nie na pokój. Ekonomiczna wolnoÊç mo˝e wspomóc proces zbli˝ania narodów, jednak tylko wtedy, gdy polityka nie b´dzie zmierzaç ku wojnie (...). Ekonomiczna wolnoÊç nie potrzebuje etycznej polityki zagranicznej, a jedynie
pokoju. Jakakolwiek próba Stanów Zjednoczonych i ich koalicjantów narzucania reszcie Êwiata ich systemu wartoÊci doprowadzi do rozpadu polityki globalnej, a wraz z nià do dezintegracji Êwiatowej gospodarki” (Skidelsky, 2000, s. 22–223)4.
Jak˝e prorocze okaza∏y si´ te s∏owa, i to w tak krótkim czasie! NATO
zosta∏o w mi´dzyczasie sparali˝owane przez anglosaski unilateralizm.
Ale reszta prognozy-ostrze˝enia brzmi zadziwiajàco aktualnie. Rozpad
polityki globalnej sta∏ si´ ju˝ faktem, i to w∏aÊnie na skutek poczynaƒ
koalicji pod wodzà Stanów Zjednoczonych zmierzajàcych do narzucania ich systemu wartoÊci. Cierpi na tym gospodarka Êwiatowa. DziÊ inwestorzy oglàdajà si´ nie tylko na gospodark´ Stanów Zjednoczonych –
dawniej ko∏a zamachowego gospodarki Êwiatowej – lecz tak˝e na polityczno-militarne poczynania ich rzàdu, od których zale˝à perspektywy
koniunktury gospodarczej.
4 W oryginale: „(t)he Ost of the non-Western world will see the NATO operation as an assertion of

Western Imperialism, and that this will produce a reactive nationalism, which risks spilling over
into rearmament, and political and economic nationalism (...). Purely Western attempt to redefine
the rules of the game would, in my view, lead to a damaging split between West and East, which
risks putting globalization into reverse. The truth is that a de-regulated economy requires a de-militarized society. My strong hunch is that if we enter the new century in a bellicose frame of mind,
it will turn out to be warlike, not peaceful. Economic freedom can help bind nations together, but
only if politics does not point to war (...) Economic freedom requires not an ethical foreign policy,
but a pacific one. Any attempt by the United States and its Allies to impose their values on the rest
of the world points to the breakup of the world polity, and with it the break up of the world economy” (Skidelsky 2000, s. 22-23). Jest to tekst odczytu wyg∏oszonego w wiedeƒskim Institut fuer Wissenschaften vom Menschen.
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„Casino capitalism”
Ju˝ J. M. Keynesa zaniepokoi∏a wzrastajàca rola gie∏dy i kapita∏u spekulacyjnego. Pisa∏ on, ˝e na t´ chorob´ (nadmiernej roli gie∏dy) nara˝eni sà przede wszystkim Amerykanie. Obawia∏ si´ jednak jej upowszechnienia. Prognostyczna si∏a jego s∏ów zas∏uguje, by je tu przytoczyç in
extenso. Po zdefiniowaniu spekulacji jako dzia∏alnoÊci polegajàcej na
skupianiu uwagi na przewidywaniu „psychiki” rynku, Keynes pisa∏:
„W miar´ ulepszania organizacji rynków wyst´puje istotne niebezpieczeƒstwo, ˝e spekulacja weêmie gór´ nad przedsi´biorczoÊcià. Na jednym z najwi´kszych rynków walorów, a mianowicie na gie∏dzie nowojorskiej, wp∏yw spekulacji (...) jest olbrzymi. Nawet poza dziedzinà
finansów majà Amerykanie nadmierny pociàg do dociekania, co si´
przeci´tnie uwa˝a za przeci´tne zdanie ogó∏u. I tak ich s∏abostka znajduje swà Nemezis na gie∏dzie (...) Amerykanin, nabywajàc walor, przywiàzuje nie tyle wag´ do przewidywanej rentownoÊci, ile do korzystnych zmian konwencjonalnej podstawy wartoÊciowania, tzn. jest on
wed∏ug naszej definicji spekulantem. Spekulanci mogà byç nieszkodliwi, gdy sà niczym piana na równym strumieniu przedsi´biorczoÊci. Ale
sytuacja staje si´ powa˝na, gdy przedsi´biorczoÊç powinna byç pianà na
wirze spekulacji. Gdy akumulacja jakiegoÊ kraju staje si´ ubocznym
produktem gry hazardowej, wyniki zawsze b´dà op∏akane. Powodzenie
Wall Street w roli instytucji, której w∏aÊciwy cel spo∏eczny polega na
kierowaniu inwestycji na tory najwy˝szej przysz∏ej rentownoÊci, nie
mo˝e byç zaprawd´ uwa˝ane za jedno z wybitnych osiàgni´ç liberalnego kapitalizmu. Nic w tym zresztà dziwnego, gdy˝, jak mi si´ wydaje,
najlepsze g∏owy Wall Street interesujà si´ zgo∏a czym innym” (Keynes,
1956, s. 202-203).
Mniejsze wady gie∏dy londyƒskiej ni˝ nowojorskiej Keynes przypisywa∏
nie tyle ró˝nicom w narodowym charakterze Anglików i Amerykanów
(choç nie lekcewa˝y∏ ich „gie∏dziarskiej mentalnoÊci” (tam˝e, 409)), ile
znacznie trudniejszemu dost´powi do gie∏dy londyƒskiej. Barier´ stanowi∏y wysokie op∏aty dla maklerów oraz „pokaêny podatek od transakcji gie∏dowych”. Keynes sugerowa∏ wi´c, i˝ wprowadzenie w Stanach
Zjednoczonych „znacznego podatku paƒstwowego od transakcji gie∏dowych” ukróci∏oby „przewag´ spekulacji nad przedsi´biorczoÊcià”.
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Keynes g∏osi∏ powy˝szy poglàd w po∏owie lat trzydziestych XX w., gdy ówczesny rynek papierów wartoÊciowych by∏ lilipuci w porównaniu do
wspó∏czesnego, zglobalizowanego rynku finansowego. Ju˝ jednak pod koniec drugiej wojny Êwiatowej wyraênie dostrzeg∏ niebezpieczeƒstwo rozpowszechniania si´ gie∏dowej mentalnoÊci i gie∏dowych instytucji na ca∏y Êwiat, a wraz z tym, groêb´ permanentnej destabilizacji gospodarki
Êwiatowej. By zapobiec temu, stoczy∏ prawdziwà walk´ o reorganizacj´
Êwiatowego rynku finansowego. To on by∏ inicjatorem, autorem koncepcji i g∏ównym rozgrywajàcym w procesie tworzenia systemu regulacji
kursów walutowych, zwanego w skrócie systemem z Bretton Woods.
Znaczenie jego walki, sukcesów i pora˝ek widaç dopiero teraz, gdy obserwujemy d∏ugi okres dzia∏ania tego systemu w pierwszym çwierçwieczu
powojennym i op∏akane skutki odejÊcia odeƒ w drugim çwierçwieczu.
Keynes wydawa∏ si´ doskonale rozumieç, ˝e toczy walk´ o charakter kapitalizmu powojennego. Zwyci´stwo polega∏o na tym, ˝e mimo wszystkich ograniczeƒ i kompromisów, system ten powsta∏ i by∏ przez d∏ugie lata przestrzegany jako jeden z wa˝nych czynników wspó∏kszta∏tujàcych
„z∏oty wiek kapitalizmu”. Warto natomiast przyjrzeç si´ pora˝kom, gdy˝
ostatecznie one zadecydowa∏y o odejÊciu od tego systemu.
Problemem, który wywo∏a∏ ostry spór, by∏a propozycja Keynesa, ˝eby nak∏adaç finansowe sankcje na kraje osiàgajàce nadwy˝k´ eksportu nad
importem, a nie te, które majà deficyt handlowy. Liczy∏, ˝e takie rozwiàzanie sk∏ania∏oby kraje ukarane do zwi´kszania popytu krajowego
i wch∏aniania dodatkowego importu. Tymczasem jednak d∏u˝nicy mieliby dost´p do mi´dzynarodowej unii clearingowej, dysponujàcej mo˝liwoÊcià emisji specjalnej mi´dzynarodowej waluty rezerwowej (zwanej
the bancor). Idea∏em Amerykanów by∏ jednak wówczas leseferyzm wykluczajàcy tak daleko idàcà ingerencj´ politycznà w gospodark´5.
Jeszcze ostrzejszà walk´ Keynes stoczy∏ o lokalizacj´ Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Âwiatowego – jego dzieci, gdy˝ on je
zaprojektowa∏ i o ich powstanie walczy∏. Zaraz jednak na poczàtku drogi znalaz∏y one znacznie pot´˝niejszego kuratora. Wydane tomy dzie∏
Keynesa (zw∏aszcza 24. i 26.) ujawniajà kulisy konfliktu. Oto jak
5 Przypominajàc ten spór, James K. Galbraith pisze, ˝e „Dla Wall Street pomys∏ stworzenia mi´dzynarodowej
instytucji finansowej reprezentujàce interesy d∏u˝ników by∏ tak obcy jak pomys∏, by wi´êniowie zarzàdzali
wi´zieniami" (Galbraith, 2003).
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Keynes relacjonowa∏ brytyjskiemu ministrowi skarbu swà rozmow´
z szefem amerykaƒskiego Treasury (Skarbu) Fredem Vinsonem
w przeddzieƒ pierwszej konferencji gubernatorów w Savannah (1946):
„Ju˝ przy po˝egnaniu i z wyraênym za˝enowaniem Vinson zakomunikowa∏ mi, ˝e Amerykanie zaproponujà, by siedzibà obu tych instytucji
by∏ Waszyngton, a nie Nowy Jork, jak dotàd zak∏adaliÊmy. Zareagowa∏em z oburzeniem, mówiàc, ˝e w takim przypadku instytucje te nie b´dà traktowane jako organizacje rzeczywiÊcie mi´dzynarodowe, lecz jako apana˝e administracji amerykaƒskiej, a wi´c b´dà dok∏adnie tym,
czym majà byç w oczach krytyków (...) Vinson odpowiedzia∏, i˝ to ostateczna decyzja Amerykanów, którzy zdecydowani sà u˝yç swoich wp∏ywów dla jej przeforsowania” (Keynes, b.d., t. 24, s. 213). Kilka dni Keynes póêniej pisa∏ do Richarda Kahna o samych obradach:
„Amerykaƒscy liderzy nie majà absolutnie ˝adnej koncepcji wspó∏pracy mi´dzynarodowej. Poniewa˝ jednak sà najpot´˝niejszym partnerem,
sàdzà, ˝e majà prawo nadawaç ton w ka˝dej sprawie. By∏oby pó∏ biedy,
gdyby byli muzykalni, ale niestety nie sà” (Keynes, b.d., t. 26, s. 217)6.
Przeczucia Keynesa okaza∏y si´ o tyle nazbyt pesymistyczne, ˝e po wojnie mi´dzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze ukszta∏towane
zosta∏y przez bardzo specyficznà równowag´ si∏ o donios∏ych konsekwencjach zarówno negatywnych (zbrojny pokój) jak i pozytywnych.
Rywalizacja dwóch wielkich bloków ustrojowych wymusi∏a niejako nie
tylko politycznà i militarnà, lecz tak˝e gospodarczà wspó∏prac´ paƒstw
Êwiata zachodniego. System z Bretton Woods tworzy∏ dla niej korzystne ramy. Dopiero po wejÊciu Êwiata komunistycznego w okres stagnacji, a nast´pnie upadku ziÊci∏y si´ najgorsze przeczucia Keynesa. Stany
Zjednoczone zastàpi∏y polityk´ wspó∏pracy politykà dyktatu, co stworzy∏o nowe ramy dla rozwoju kapitalizmu.
Na charakter wspó∏czesnej fazy kapitalizmu w coraz wi´kszym stopniu
wp∏ywa spektakularny wzrost kapita∏u spekulacyjnego, dlatego cz´sto
pada okreÊlenie „kapitalizm kasyna”. Taki tytu∏, zresztà w duchu Key6 Biograf Keynesa sugeruje, ˝e jego bohater ci´˝ko prze˝y∏ konflikt z Amerykanami. Pisa∏: „Ju˝ na pierwszym
zgromadzeniu gubernatorów MFW i BÂ w Savannah (Georgia) w 1946 r. dosz∏o do ostrego konfliktu z Fredem
Vinsonem, sekretarzem skarbu USA. Niektóre podj´te tam decyzje rozwia∏y nadzieje Keynesa wiàzane z tymi
instytucjami, w powstanie których w∏o˝y∏ tyle pracy. Stres by∏ wielki. Keynes zmar∏ po powrocie do swego domu w Sussex w Niedziel´ Wielkanocnà 1946 r.” (Harrod, b.d., t. 8, s. 375). Sugerowany tu zwiàzek przyczynowy jest nader przejrzysty.
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nesa, nosi ksià˝ka Susan Strange (Casino capitalism, 1986). W podobnym znaczeniu Ronald Dore (2000) u˝ywa (równie˝ w tytule ksià˝ki)
terminu „stock market capitalism”, co nale˝a∏oby t∏umaczyç jako „kapitalizm gie∏dowy”. Z kolei G. Soros (2002) uwa˝a ekspansj´ i dominacj´ rynku finansowego w Êwiecie wspó∏czesnym za najwa˝niejszà cech´
globalizacji. Jak kalambur brzmi fraza J. Toporowskiego (2003): „w epoce finansów finanse finansujà przede wszystkim finanse”7. Trafia jednak w sedno procesów, które zmieni∏y oblicze wspó∏czesnego kapitalizmu. Wypada si´ zatrzymaç nad tym fenomenem nieco d∏u˝ej.
Prawdziwa eksplozja operacji gie∏dowych oraz towarzyszàcy temu szybki wzrost sektora finansowego, liczby osób zatrudnionych w nim oraz
˝yjàcych z tych operacji by∏y w du˝ej mierze rezultatem porzucenia na
poczàtku lat 70. XX w. walutowego systemu z Bretton Woods. Oznacza∏o to odejÊcie od utrzymywania w miar´ sztywnych kursów wymiennych na rzecz p∏ynnych. W wielu krajach zaraz za tym sz∏a deregulacja szeroko poj´tego rynku finansowego, sprzyjajàca wzrostowi
spekulacji. Obecnie, dzienne (!) transakcje na rynkach finansowych
si´gajà trudno wyobra˝alnej kwoty biliona (tysiàca miliardów) USD,
czyli kilkakrotnej wartoÊci rocznego PKB Polski.
Wielu ekonomistów amerykaƒskich od dawna zwraca uwag´ na ró˝norakie negatywne cechy tej ekspansji. Przysz∏y minister pracy w gabinecie B. Clintona, Robert B. Reich nazwa∏ to „papierowà przedsi´biorczoÊcià”, która polega na „generowaniu zysku poprzez inteligentne
manipulowanie zasadami i liczbami, co tylko w teorii reprezentuje zasoby i produkty” (Reich, 1983, cyt. za: Wachtel, 1986, s. 154). To w niej
tkwi g∏ówna przyczyna krótkiego horyzontu dzia∏ania firm amerykaƒskich, skupiajàcych uwag´ na operacjach i rachunku bie˝àcym (short-termizm). Noblista James Tobin wielokrotnie zwraca∏ uwag´, ˝e sektor finansowy, którego przewa˝ajàca cz´Êç jest bezproduktywna,
odciàga sporo talentów od po˝yteczniejszej dzia∏alnoÊci8. Wahania kapryÊnej gie∏dy sà cz´sto êród∏em b∏´dnej oceny pozycji firm na rynku,
sk∏aniajàc je do irracjonalnych decyzji. Walt Rostow nazwa∏ to, co si´
wydarzy∏o w latach 80. „barbarzyƒskà kontrrewolucjà” (cyt. za: Galbraith,
7 W angielskim oryginale: in an era of finance, finance mostly finances finance.
8 Przestrzega∏ kraje postkomunistyczne przed naÊladowaniem wzorów amerykaƒskich w tej dziedzinie (1990).
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2003). Polega ona, zdaniem Galbraitha, na tym ˝e „finanse doprowadzi∏y do za∏amania ca∏ego systemu rozwoju, powodujàc w krajach rozwijajàcych si´ fale spekulacyjnej niestabilnoÊci i kryzysu zad∏u˝eniowego” (tam˝e).

Globalizacja w defensywie
Dla zmieniajàcej si´ atmosfery wokó∏ globalizacji i jej perspektyw bardzo znamienna jest historia ksià˝ki J. Micklethwaita i A. Wooldridge’a,
Czas przysz∏y doskona∏y. Wyzwania i ukryte obietnice globalizacji
(2001/2003, s. 162). To dzie∏o dwóch publicystów londyƒskiego „The
Economist”, ukaza∏o si´ pierwotnie w 2000 r. By∏o wi´c owocem pracy
w drugiej po∏owie lat 90. Ale ju˝ wiosnà 2001 r., w przedmowie do kolejnego wydania, autorzy t∏umaczà si´ z nader optymistycznego tytu∏u
wobec zasadniczo zmienionej aury. Piszà: „Czas przysz∏y doskona∏y
powsta∏ w chwili, gdy wÊród zwolenników globalizmu panowa∏y wielce
optymistyczne nastroje (...). M´drcy z Waszyngtonu twierdzili, ˝e demokracja i wolnoÊç idà ze sobà r´ka w r´k´, ˝e wszystko, czego potrzeba, to wi´cej prywatyzacji. Technologia zdawa∏a si´ ∏àczyç Êwiat: globalizacja by∏a równie nieunikniona jak zmiana Êwiate∏ w Palo Alto.
A teraz, po za∏amaniu nowej gospodarki...”9.
Autorzy bronià resztek optymizmu w sposób wysoce defensywny, by nie
powiedzieç – pesymistyczny: „Gdyby politycy chcieli broniç globalizacji,
pos∏ugujàc si´ raczej j´zykiem zwyk∏ych ludzi, a nie wyszukanym j´zykiem ekonomii: gdyby zechcieli ponieÊç swoje przes∏anie na ulice, zamiast
zaszywaç si´ w strze˝onych bacznie centrach konferencyjnych, i gdyby
wreszcie mieli ochot´ argumentowaç, ˝e globalizacja polega na post´pie
indywidualnej wolnoÊci oraz kulturowych mo˝liwoÊciach, a tak˝e na materialnym dobrobycie, byç mo˝e zdo∏aliby wyrwaç ˝àd∏o, którym k∏uje
ruch antyglobalistów. Jednak gdy piszemy te s∏owa, wyglàda na to, ˝e ruch
antyglobalistyczny zdob´dzie przewag´” (tam˝e, s. 19 i 28).

9 Poprawi∏em b∏´dne t∏umaczenie new economy jako nowa ekonomia, gdy˝ chodzi o nowà
gospodark´.
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Wbrew autorom, nie wydaje mi si´ prawdopodobne, by antyglobaliÊci,
czy nawet zwolennicy globalizacji alternatywnej (z ludzkà twarzà) rzeczywiÊcie zdobyli przewag´. Jednak sta∏o si´ coÊ nieodwracalnego. Nie
mo˝na ju˝ dziÊ pojmowaç neoliberalnej globalizacji jako zapowiedzi
doÊç rych∏ego powstania wolnorynkowego kapitalizmu bez granic i bez
paƒstw narodowych. Dalszy pochód liberalizacji i deregulacji nie mo˝e
ju˝ byç przyjmowany jako coÊ oczywistego. Wi´cej, nawet tak elementarnych wyznaczników globalizacji gospodarczej, jak przyspieszenie
tempa wzrostu handlu Êwiatowego oraz ekspansji zagranicznych inwestycji, a nawet zunifikowanych wzorów konsumpcji nie mo˝na ju˝ uwa˝aç za tendencj´ niezachwianà i nieodwracalnà.
Wprawdzie zawsze mo˝na tak zdefiniowaç poj´cie globalizacji, aby nadal widzieç w niej nieuchronny pochód nowej technologii i koniecznych do niej adaptacji. Niewiele ma to jednak wspólnego z pierwotnym
poj´ciem globalizacji, tak mocno podkreÊlajàcym ustrojowà zale˝noÊç
od post´pu nauki i techniki.

Programy pozytywne
Z odmiennych analiz czy poglàdów na globalizacj´ wynikajà ró˝ne propozycje programowe. Liczni autorzy zastanawiajà si´ nad Êrodkami
zaradczymi, które zapobieg∏yby jej negatywnym skutkom lub je zminimalizowa∏y. Protesty, demonstracje, blokady pobudzi∏y rozwa˝ania reformatorskie. Proponowane Êrodki ró˝nià si´ co do zakresu i g∏´bokoÊci ingerencji instytucji ponadnarodowych. Zatrzymam si´ tu nad
dwiema propozycjami, które sà obecne w publicystyce polskiej, a same
si´ okreÊlajà jako kosmopolityczne.
Jak to skrótowo ujà∏ politolog brytyjski David Held „na podwójnej demokratyzacji”, czyli na pog∏´bianiu „demokracji w obr´bie wspólnoty
narodowej (...) po∏àczonej z ekspansjà demokratycznych form i procesów ponad granice terytorialne” (Held, 2002, s. 239). Tutaj interesuje
nas tylko ten drugi teren demokratyzacji. Odnotowujàc post´py w dzia∏aniu lub tworzeniu ponadnarodowych instytucji globalnych i regionalnych (np. ONZ, UE) oraz niektóre postulaty czàstkowe, jak „podatek
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Tobina” czy mi´dzynarodowe fundusze ubezpieczajàce kredyty (propozycje Sorosa), Held zg∏asza dalej idàce propozycje. Sà to:
a) jakaÊ agencja zajmujàca si´ koordynacjà dzia∏aƒ Banku Âwiatowego,
MFW, WTO i G-7,
b) stworzenie drugiej, spo∏eczno-ekonomicznej, izby ONZ.
U Giddensa (1998/1999) znajdujemy dwie inne propozycje:
a) rozszerzenie G-8 przez w∏àczenie Chin, Indii, Brazylii, Korei Po∏udniowej, Afryki Po∏udniowej,
b) powo∏anie w dalszej perspektywie Âwiatowego Banku Centralnego10.
Obaj k∏adà nacisk na potrzebe rozszerzania kontroli nad gospodarkà
Êwiatowà jako ca∏oÊcià. Wyraênie w∏àczajà w ten proces metod´ prób
i b∏´dów, podkreÊlajàc, ˝e wa˝ny jest kierunek zmian. Nie mo˝na im
wi´c zarzuciç ca∏kowitego braku realizmu. Wydaje si´ jednak, ˝e coÊ
bardzo wa˝nego unika z ich pola widzenia, czyniàc ich program nieprzystajàcym do obecnej rzeczywistoÊci. Jest to w∏aÊnie problem g∏´boko sprzecznych interesów politycznych, które sprawiajà, ˝e ich program ma charakter ˝yczeniowy. Chyba ˝e potraktujemy ich propozycj´
jako obliczonà na wychowywanie spo∏eczeƒstw w duchu wspó∏pracy
i solidarnoÊci, nawet jeÊli obecnie mamy do czynienia z paroksyzmem
imperializmu wykluczajàcym owà wspó∏prac´ w skali Êwiatowej.
Zarówno cytowany tu artyku∏ Helda, jak i ksià˝ki Giddensa powsta∏y
zaledwie par´ lat temu. Mo˝na byç jednak pewnym, ˝e obecnie, zw∏aszcza po 11 wrzeÊnia 2001 r. musia∏yby wyglàdaç inaczej. Ich zestaw postulatów zmierzajàcych do uregulowania niestabilnej gospodarki Êwiatowej postulatów – wówczas o ró˝nym stopniu realizmu – ju˝ po paru
latach wydaje si´ doÊç ksi´˝ycowy albo o tak odleg∏ym horyzoncie czasowym, ˝e zastanawianie si´ nad nimi by∏oby zaj´ciem doÊç abstrakcyjnym, czysto akademickim. Zresztà w pewnym miejscu Held zabezpiecza si´ przed zarzutem braku realizmu, gdy pisze o „demokratycznym
ustroju” w perspektywie „nadchodzàcego tysiàclecia”.
10 Wbrew temu, co sugeruje polskie (1999) t∏umaczenie, nie pisze on o „Êwiatowym rzàdzie”, lecz

o czymÊ znacznie ∏agodniejszym „towards greater global governance” (Giddens, 1998, s. 153), co
mo˝na by∏oby przet∏umaczyç: zmierzanie w kierunku skuteczniejszego sterowania globalnego. Inna sprawa, ˝e propozycja Centralnego Banku Âwiatowego bez Êwiatowego rzàdu wyglàda na absurd.
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Obecnie nie tylko powo∏anie drugiej izby ONZ jest ma∏o realne, ale gdyby nawet to si´ sta∏o, to taka izba nie mog∏aby odegraç wi´kszej roli. ONZ
bowiem sta∏a si´ organizacjà coraz wyraêniej lekcewa˝onà, jeÊli nie parali˝owanà przez supermocarstwo amerykaƒskie. Zresztà nie tylko ONZ,
ale i NATO, a po cz´Êci tak˝e Unia Europejska jako podmioty dzia∏aƒ
mi´dzynarodowych sà mocno os∏abione i podzielone. Równie˝ domaganie si´ „nowego Bretton Woods” wydaje si´ nierealne, choç po˝àdane.

B∏´dne przes∏anki
Propozycje Helda sà bardziej interesujàce ni˝ wielu innych autorów,
bowiem odrzuca on poglàd, ˝e zarówno dotychczasowa globalizacja, jak
i proponowane przez nià Êrodki nie muszà, a nawet nie powinny iÊç
w parze z os∏abianiem paƒstw narodowych. Held trafnie zauwa˝a, ˝e
„paƒstwa, przynajmniej te nale˝àce do Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju, sà równie silne, jeÊli nie silniejsze ni˝ dawniej”. Chodzi raczej o zmian´ ich funkcji, dlatego „lepiej jest mówiç o transformacji, a nie os∏abianiu w∏adzy paƒstwowej” (tam˝e, s. 233).
Na przyk∏adzie tych dwóch politologow (bo i socjolog Giddens jest politologiem) mo˝na jednak ∏atwo ukazaç zawodnoÊç przes∏anek programowego optymizmu, które ˝ycie ju˝ w du˝ym stopniu negatywnie zweryfikowa∏o.
Za∏o˝eniem ciàgle doÊç powszechnym, tak˝e w rozumowaniu Giddensa i Helda, by∏o przekonanie o „marszu” globalizacji w jednoznacznie okreÊlonym kierunku. Alternatywà mia∏o byç co najwy˝ej
mniej lub bardziej skuteczne poddanie tych procesów kontroli ponadnarodowej. Tymczasem globalizacja zosta∏a nagle zatrzymana
„u bram” islamsko-arabskich. Nie jest przecie˝ wykluczone, ˝e
w tamtym Êwiecie upowszechni si´ i umocni system zwany przez
J. B. Rossera i M. W. Rosser (1996) „the new traditional economy”
albo po prostu „gospodarka islamska”. Mo˝e to znaleêç wyraz
w ograniczeniu ekspansji handlu zagranicznego i migracji kapita∏u,
przypominajàc losy pierwszej fazy globalizacji, którà na kilkadziesiàt lat zatrzyma∏a pierwsza wojna Êwiatowa i jej skutki. Ju˝ teraz
staje si´ jasne, ˝e obecna faza czy mutacja globalizacji równie˝
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przejdzie do historii jako zjawisko historyczne, majàce swój czas
powstania, rozkwitu, stagnacji i (lub) cofania si´, tak jak to si´ sta∏o z imperializmem poczàtków ubieg∏ego stulecia. Zwraca na to
uwag´ Soros. Zaniepokojony odp∏ywem kapita∏u z krajów ubogich
oraz Êwiatowà recesjà, wyra˝a przekonanie, ˝e jeÊli nie znajdziemy
sposobów znacznego o˝ywienia gospodarki Êwiatowej, nie poradzimy sobie z nabrzmia∏ymi kwestiami socjalnymi, to procesy globalizacji si´ nie utrzymajà (Soros, 2002)11.
Kolejnà b∏´dnà przes∏ankà rozumowania Helda i Giddensa jest przekonanie, ˝e wolny rynek przynosi korzyÊci ca∏emu Êwiatu. Nie sprawdza
si´ to ani w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ani do reszty Êwiata.
Od czasów F. Lista wiadomo, ˝e wolny rynek z regu∏y najlepiej s∏u˝y∏
najsilniejszym. Najsilniejsza w Êwiecie wspó∏czesnym gospodarka amerykaƒska korzysta z ekspansji wolnego rynku. Nawet umowy zabezpieczajàce przed takim obrotem rzeczy przekszta∏cajà si´ w praktyce
w swoje przeciwieƒstwo12.
Przy bli˝szym wejrzeniu w gospodark´ i polityk´ amerykaƒskà ∏atwo
o potwierdzenie znanego poglàdu J. K. Galbraitha, ˝e Amerykanie zalecajà Êwiatu system, jakiego sami nigdy nie praktykowali. Nigdy nie
polegali wy∏àcznie na wolnym rynku13. Potwierdzajà to oba ostatnie
przypadki wzgl´dnie wysokiej koniunktury – tej z lat 80. i tej z lat 90.
XX w. Przypomnijmy, ˝e skrajnie wolnorynkowej retoryce R. Reagana
towarzyszy∏a prawdziwie keynesowska polityka nakr´cania koniunktury za pomocà, wyjàtkowo wysokiego w czasie pokoju, deficytu bud˝etowego i gigantycznego zad∏u˝enia paƒstwa, a tak˝e jaskrawo protekcjonistyczna walka przeciwko importowi japoƒskiemu.
11 W najnowszej ksià˝ce przestrogi Sorosa sà bliskie apokalipsy: „StaliÊmy si´ Êwiadomi, ˝e nasza
cywilizacja jest w niebezpieczeƒstwie. Traci sens staranie si´ o poprawianie pozycji naszego systemu spo∏ecznego, jeÊli sam system dryfuje w kierunku kl´ski” (Soros, 2002, s. 178).
12 Polskie doÊwiadczenie z umowà stowarzyszeniowà z UE wskazuje na to, ˝e poczàtkowa asyme-

tria na rzecz Polski via facti zmieni∏a si´ w praktyce w asymetri´ na korzyÊç silniejszego, czyli Unii
Europejskiej.
13 Odnosi si´ to w du˝ej mierze do ca∏ego Zachodu. Martin Khor s∏usznie pisze, ˝e „if the developed

countries continue after so many years to maintain such a high protection in agriculture, textile
and some industrial products (and argue that they need more time to adjust), they have no basis
to insist that developing countries must continuously liberalise in services or industrial products
on the supposed ground that such liberalisation is automatically good for them”. (Khor, 2001; by∏o to wystàpienie w Davos na World Economic Forum).
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Podobnie ma si´ sprawa z wysokà koniunkturà lat 90. Nie wynika∏a ona
g∏ównie z liberalizacji rynków czy elastycznoÊci rynku pracy, jak np.
przedstawia to Witold Gadomski (2002)14. Za kadencji Billa Clintona
oszcz´dnoÊci prywatne spad∏y z ponad +5%, to ponad -5% PKB USA.
W sumie te dezoszcz´dnoÊci wynios∏y oko∏o biliona stu miliardów USD!
Jest to wielkoÊç wielokrotnie przekraczajàca polski PKB. Sta∏o si´ to mo˝liwe tylko z uwagi na chroniczny i bardzo wysoki deficyt obrotów z zagranicà, co Soros uwa˝a za sytuacj´ (dla Êwiata) „niezdrowà, nieuczciwà
i nie do utrzymania na d∏u˝szà met´”. Oznacza to, ˝e inwestycje i wzmo˝one zakupy konsumentów zosta∏y sfinansowane za pomocà bezprecedensowego zad∏u˝enia zagranicznego, wpompowania w gospodark´ pieniàdza kredytowego, czemu sprzyja∏ irracjonalny boom gie∏dowy.
Jest jeszcze jeden wa˝ny, z regu∏y pomijany w publicystyce polskiej,
aspekt wysokiej koniunktury lat 90. Alan Greenspan przypisa∏ wolnemu
rynkowi takie osiàgni´cia gospodarki amerykaƒskiej, jak przodownictwo
w tranzystorach, komputerach, internecie, przetwarzaniu danych, laserach, satelitach. Noam Chomsky opatrzy∏ t´ wypowiedê nast´pujàcym,
pe∏nym ironii, komentarzem: „To interesujàca lista podr´cznikowych
wr´cz przyk∏adów kreatywnoÊci i wytwórczoÊci w sektorze publicznym.
Internet w ciàgu trzydziestu lat projektowano, rozwijano, finansowano
w sektorze publicznym, poczàtkowo g∏ównie w Pentagonie, a nast´pnie
w Krajowej Fundacji Nauki (...). Wybór konsumenta by∏ tu bliski zeru.
Odnosi si´ to równie˝ w decydujàcych stadiach rozwoju do komputerów,
przetwarzania danych i ca∏ej reszty, chyba ˝e przez konsumenta rozumie si´ rzàd” (Chomsky, 1999)15. U podstaw „wolnorynkowego” rozkwitu Doliny Krzemowej – okna wystawowego systemu amerykaƒskiego
oraz ca∏ego sektora tzw. nowej gospodarki, le˝à ogromne nak∏ady i wysi∏ki agend rzàdowych. Zw∏aszcza Pentagon cz´sto odgrywa w Stanach
Zjednoczonych podobnà rol´ do japoƒskiego MITI.
14 Gadomski (2002) pisze: „W USA bezrobocie pomimo recesji wynosi nieca∏e 7 proc., gdy w wi´kszoÊci krajów europejskich przekracza 10%[bo] w Ameryce mniejsze sà wydatki paƒstwa, mniej jest
regulacji, a technologia zdecydowanie bardziej ni˝ na naszym kontynencie – nie likwiduje miejsc
pracy”. Tymczasem prawda jest inna. Tylko w dwóch krajach zachodniej Europy bezrobocie przekracza 10%, w UE wynosi przeci´tnie 7,7%, a szeÊç krajów zachodniej Europy ma bezrobocie ni˝sze ni˝ w USA.
15 Chomsky opar∏ swój wywód na raportach i publikacjach instytucji rzàdowych. Na podobne zja-

wisko dwoistoÊci wolnorynkowej retoryki i polityki ekonomicznej rzàdu amerykaƒskiego zwraca
uwag´ Luttwak (2000).

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

91

od A do Z

Globalizacja 4 Kowalik

7/15/04

GLOBALIZACJA

3:18 PM

Page 92

od A do Z

Milczàcym za∏o˝eniem koncepcji Helda i Giddensa by∏o przekonanie, ˝e
Êwiat jest mniej lub bardziej ustabilizowany, w przewa˝ajàcej mierze demokratyczny w sferze politycznej, ma si´ natomiast zajàç ustabilizowaniem procesów gospodarczych. Tymczasem sytuacja uleg∏a radykalnej
zmianie. Prawdopodobnie na d∏ugo, scena polityczna sta∏a si´ jeszcze
bardziej niestabilna ni˝ gospodarka Êwiatowa. Nawet lewicowo-centrowi
politolodzy, którzy do niedawna opowiadali si´ za Pax Americana w ma∏o stabilnym Êwiecie, teraz chcieliby powstrzymaç imperialne apetyty
Stanów Zjednoczonych. Nowa doktryna prewencyjnych interwencji militarnych w wybranych przez rzàd amerykaƒski paƒstwach jako siedliskach terroryzmu przera˝a wielu niedawnych amerykanofilów. Równie˝
mno˝àce si´ ostatnio wewn´trzne zmiany w Stanach Zjednoczonych napawajà niepokojem o zachowanie elementarnych praw obywatelskich.
Kreatywna ksi´gowoÊç, w którà zosta∏y zamieszane osoby z najwy˝szego
Êwiecznika, mocno zaÊ nadwer´˝y∏a mit modelu anglosaskiego. W tym
samym kierunku dzia∏a Êwiatowa recesja, b´dàca skutkiem p´kni´cia
sztucznie nadmuchanej amerykaƒskiej baƒki gie∏dowej. Ponadto, militaryzm staje w sprzecznoÊci z pokojowà ekspansjà tego modelu.

Programy i ruchy spo∏eczne
„Schodzàc na ziemi´” i liczàc si´ ze zmienionà sytuacjà mi´dzynarodowà,
nale˝a∏oby ograniczyç postulaty do takich, które nie wykraczajà poza granice realizmu, chocia˝ i one mogà doczekaç si´ spe∏nienia tylko dzi´ki korzystnemu zbiegowi okolicznoÊci. Oprócz ciàgle aktualnego postulatu reorganizacji i rozszerzenia pomocy dla krajów Trzeciego Âwiata, w granicach
mo˝liwoÊci pozostajà, jak sàdz´: postulat „podatku Tobina” (od kapita∏owych operacji mi´dzynarodowych) oraz o propozycje G. Sorosa – stworzenia specjalnego funduszu (z emisji „specjalnych praw ciàgnienia”) zapewniajàcego tani kredyt dla znajdujàcych si´ w potrzebie krajów ubogich.
Dalej idàce propozycje majà obecnie charakter heurystyczny.
Kszta∏t tej cz´Êci globalizacji, która znajduje wyraz w polityce spo∏eczno-gospodarczej oraz w zmianach systemowych w Êwiecie wspó∏czesnym,
jest przedmiotem ostrej walki politycznej i spo∏ecznej. Walki nierównej,
gdy˝ tak mocno podkreÊlany przez Karla Polanyi’ego podwójny ruch
(double movement) – proces ˝ywio∏owego urynkowienia rodzi ruch sa-
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moobrony spo∏ecznej przed jego negatywnymi skutkami, powoli przenosi si´ ze sceny narodowej na mi´dzynarodowà. Spo∏eczna samoobrona
przed demonta˝em paƒstwa opiekuƒczego w poszczególnych krajach
okaza∏a si´ doÊç skuteczna. Mimo ˝e od prawie dwadziestu lat trwajàcego ataku na nie, zosta∏o ono wprawdzie ograniczone, a niekiedy „pokaleczone”, ale si´ zachowa∏o. Gorzej jest z przeciwdzia∏aniem destabilizujàcej roli korporacji mi´dzynarodowych. Ciàgle uderza s∏aboÊç
mi´dzynarodowych form wspó∏dzia∏ania zwiàzków zawodowych.
Antyglobalizm jako ruch spo∏eczny mo˝e blokowaç pewne decyzje, „wymuszaç” na oÊrodkach decyzyjnych wi´kszà wra˝liwoÊç. Dobrym tego
przyk∏adem jest oÊwiadczenie szefa Banku Âwiatowego, Jamesa Wolfensona, ˝e „Na poziomie ludzi [obecny] system nie dzia∏a” (1999),
i podobnie brzmiàca „samokrytyka” szefa MFW Michela Camdessusa,
który powiedzia∏, ˝e obecnie rozumie, i˝ „sposób podzia∏u jest równie
wa˝ny jak dynamika rozwoju” (Khor, 2001)16. Pod niewàtpliwym wp∏ywem ruchów spo∏ecznych zw∏aszcza pierwsza z tych instytucji mocno
zmieni∏a co najmniej swe deklaracje oraz kierunki badawcze, uwypuklajàc problem ubóstwa, nierównoÊci, roli paƒstwa.
W dzia∏aniach praktycznych jednak wspomniany wy˝ej nowy kompleks
w∏adzy opieraja si´ na na trzech kanonach: liberalizacji, deregulacji
i prywatyzacji. A jeÊli zmiany si´ pojawiajà, to z regu∏y majà charakter
marginalny.

Margines wyboru
JeÊli si∏y dzia∏ajàce na rzecz trzech powy˝szych wartoÊci sà tak przemo˝ne, to powstaje pytanie, czy istnia∏ w ciàgu ostatnich 15–20 lat
margines swobody wyboru kszta∏towania przez paƒstwa narodowe w∏asnego ustroju spo∏eczno-gospodarczego i bie˝àcej polityki gospodarczej.
MyÊl´, ˝e nale˝y tu wyró˝niç dwa typy krajów. Sytuacja krajów, które dà˝à do zachowania swych odr´bnoÊci, jest ∏atwiejsza ni˝ krajów postko-

16 By∏a to wypowiedê na zgromadzeniu UNCTAD w Bangkoku, 13 lutego 2001 r.
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munistycznych. Paƒstwa skandynawskie (Dania, Finlandia i Szwecja),
które przystàpi∏y do Unii Europejskiej nie utraci∏y zbyt wiele ze swych
odr´bnoÊci ustrojowych. Mo˝na tak˝e wskazaç wiele nadal utrzymujàcych si´ odr´bnoÊci w polityce gospodarczej. Irlandia potrafi∏a w ramach Unii Europejskiej prowadziç u progu swego wielkiego sukcesu
nies∏ychanie selektywnà polityk´ wobec kapita∏u zagranicznego, uprzywilejowujàc bran˝e uwa˝ane za noÊniki nowoczesnoÊci17. Holandia
dzi´ki ugodzie z Wassenaar (1983) potrafi∏a zmniejszyç stop´ bezrobocia z kilkunastu do paru procent. Na podobnà drog´ wesz∏a dziesi´ç lat
póêniej Dania. Jak wynika z Raportu brytyjskiego Ministerstwa Skarbu
(H.M. Treasury, 1999) oraz ze studium A. B. Atkinsona (1999), wiele
krajów zarówno w klubie najbogatszych, jak i w Trzecim Âwiecie potrafi∏o si´ wy∏amaç z tendencji do wzrostu nierównoÊci dochodowych.
Kraje postkomunistyczne sà w trudniejszej sytuacji, gdy˝ wesz∏y na drog´ wielkich i zasadniczych przemian systemowych, przechodzà od megasystemu realnego socjalizmu do megasystemu kapitalistycznego. ¸àczà zaÊ t´ wielkà zmian´ z wysi∏kami na rzecz modernizacji
przemys∏owej. Potrzebujà wi´c kapita∏u, pomocy logistycznej, pochodzàcej z zewnàtrz wiedzy. Cz´sto sà mocno zad∏u˝one (debt trap). Sà
wi´c podatne na wszelkiego rodzaju conditionalities, czyli na pomoc
uwarunkowanà zmianami systemowymi.
Jednak i tu by∏y mo˝liwe wyjàtki. Wielkie Chiny, a przy ich boku tak˝e
Wietnam, mog∏y sobie pozwoliç na odmienny model transformacji i modernizacji. Nadal uwa˝am, ˝e równie˝ Polska Anno Domini 1989 znajdowa∏a si´ w sytuacji, której nie umia∏a wykorzystaç. Odmiennie od innych
krajów postkomunistycznych, rozpoczyna∏a transformacj´ systemowà
majàc ukszta∏towanà opozycj´ demokratycznà, program Okràg∏ego Sto∏u
oraz potencjalnie pot´˝ny ruch zwiàzkowy, który móg∏ si´ staç spo∏ecznà
bazà wielkich reform, tak jak to si´ dzia∏o w swoim czasie w Szwecji czy
Austrii. Mog∏a wi´c podjàç pionierskà prób´ przekszta∏cenia b´dàcego
17 To doÊwiadczenie irlandzkie mog∏oby byç bardzo wa˝nà lekcjà dla krajów postkomunistycznych.

Najnowsze badanie J. Mencingera (2003) wskazuje, ˝e w oÊmiu krajach Êrodkowej Europy istnieje
wyraênie negatywna korelacja mi´dzy wielkoÊcià skumulowanych bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych (FDI) do PKB oraz stopà wzrostu PKB. Im wy˝szy udzia∏ FDI, tym ni˝sza stopa wzrostu
PKB i odwrotnie. Wyt∏umaczenie tego zaskakujàcego rezultatu tkwi prawdopodobnie w tym, ˝e kapita∏ zagraniczny nap∏ywa∏ g∏ównie w celu opanowania rynków oraz lokowa∏ si´ przewa˝nie nie
w bran˝ach okreÊlanych jako noÊniki wzrostu, lecz w handlu, finansach, transporcie.
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w agonii systemu realnego socjalizmu w coÊ zbli˝onego do modelu skandynawskiego, spo∏ecznej gospodarki rynkowej ukszta∏towanej w Zachodnich Niemczech czy partnerskiego modelu austriackiego.
Wszelako dla „chcàcych” i ze Stanów Zjednoczonych p∏yn´∏y wówczas
sygna∏y niejednoznaczne. Nurt neoliberalny rzeczywiÊcie prze˝ywa∏
okres wielkiego triumfu. Istnia∏ tam jednak przyciszony, ale intelektualnie ciekawy nurt socjal-liberalny czy socjaldemokratyczny. W styczniu 1990 r. wp∏ywowy dziennik „Washington Post” ju˝ w samym tytule
artyku∏u (J. Dionne, Dlaczego George Orwell mia∏ racj´. W Europie
Wschodniej wygrywa nie kapitalizm „1984” lecz socjaldemokracja,
14.1.1990) wydawa∏ si´ wieÊciç, ˝e „lata 1990. b´dà dekadà socjaldemokracji”. Ekonomista z Ann Arbor, Tom Weisskopf stworzy∏ nawet zespó∏ doradców, którzy gotowi byliby zaanga˝owaç si´ w Polsce w tym
duchu. Pojawia∏y si´ nowe koncepcje liberalnego socjalizmu.
Poniewa˝ ostatnio padajà opinie, ˝e J. Stiglitz sta∏ si´ stronniczo polityczny, przytocz´ tu jednà z jego wypowiedzi pochodzàcà z poczàtków
ustrojowej transformacji krajów postkomunistycznych. W wyk∏adach
„wicksellowskich”, wyg∏oszonych w Sztokholmie w kwietniu/maju 1990 r.
skierowa∏ do krajów nast´pujàce przes∏anie:
„Odpowiedzi, jakie dawa∏ socjalizm na ciàgle powracajàce pytania (...)
okaza∏y si´ b∏´dne. Opiera∏y si´ na b∏´dnych lub przynajmniej niekompletnych teoriach, które szybko przechodzà do historii. Wszelako przyÊwieca∏y im idea∏y i wartoÊci, z których wiele ma charakter trwa∏y. Wyra˝ajà bowiem odwieczne dà˝enie do bardziej ludzkiego i bardziej
egalitarnego spo∏eczeƒstwa.
Wielki poeta amerykaƒski Robert Frost zaczyna jeden z wierszy tymi
s∏owami:
„W lesie rozchodzi∏y si´ dwie drogi
Wybra∏em mniej ucz´szczanà
I to w∏aÊnie oznacza∏o ogromnà ró˝nic´
(And that has made all the difference)”.
By∏e kraje socjalistyczne rozpocz´∏y w´drówk´, majàc przed sobà wiele
dróg. Nie ma tylko dwóch dróg. Jest ich wiele, tak˝e ma∏o ucz´szcza-
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nych – a nikt nie mo˝e wiedzieç, dokàd one prowadzà. Jednym z najwi´kszych kosztów trwajàcego 70 lat eksperymentu socjalistycznego
by∏o to, i˝ zamyka∏ on mo˝liwoÊç zbadania wielu mo˝liwych dróg. U poczàtków podró˝y by∏ych krajów socjalistycznych mo˝na wyraziç nadzieje, ˝e b´dà one kierowa∏y si´ nie tylko wàskimi kwestiami ekonomicznymi, które analizowa∏em w mych wyk∏adach, ale tak˝e szerszym
zespo∏em idea∏ów, które motywowa∏y wielu twórców tradycji socjalistycznej. Mo˝e niektóre z tych krajów wejdà na drog´ mniej ucz´szczanà, co mo˝e odmieniç ˝ycie nie tylko ich, ale nas wszystkich” (Stiglitz
1994, s. 279).
S∏owa te wypowiedziane w maju 1990 r. (korzystam z powielonego tekstu wyk∏adów) Stiglitz powtórzy∏ pi´ç lat póêniej, w ksià˝ce poÊwi´conej konstruktywnej krytyce socjalizmu rynkowego, opublikowanej, gdy
by∏ ju˝ szefem doradców Billa Clintona. Polskie elity w∏adzy pozostawa∏y jednak g∏uche na tego typu niekonwencjonalne g∏osy, nawet jeÊli pochodzi∏y one z kr´gów waszyngtoƒskiego establishmentu.
Znacznie ∏atwiej by∏o bowiem z duchem czasu podà˝aç po linii najmniejszego oporu, zmierzajàc w kierunku modelu anglosaskiego.
W dodatku, opierajàc swojà polityk´ spo∏eczno-gospodarczà na epigoƒskim przekonaniu, ˝e Polska znajduje si´ w fazie pierwotnej akumulacji kapita∏u.
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Bogus∏aw Czarny

Gospodarka otwarta

Chiƒski jedwab za w´giel; czipy za ˚ubrówk´:
narody handlujà ze sobà. Za∏atw mi prac´
w Hamburgu; Opel zbudowa∏ fabryk´ na Âlàsku: zasoby p∏ynà z kraju do kraju. Gospodarki
stajà si´ coraz bardziej otwarte.

Mi´dzynarodowa
wspó∏praca gospodarcza
dr Bogus∏aw Czarny
W XX w. wywo∏any rozwojem technologii kilkuKatedra Ekonomii II
dziesi´ciokrotny spadek kosztów transportu (np.
Szko∏a G∏ówna Handlowa
post´p w budowie statków) i ∏àcznoÊci (np. Internet) spowodowa∏ szybki wzrost obrotów handlu zagranicznego
i przep∏ywów kapita∏u. Gwa∏towny rozwój mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej sprawi∏, ˝e w drugiej po∏owie XX w. ekonomiÊci zaczeli mówiç o integracji, a potem o globalizacji gospodarek.

Handel zagraniczny: Êwiat i Polska
Jaka jest skala polskiego handlu zagranicznego? Z kim i czym handlujemy?
Zgodnie z danymi GUS, w 1999 r. Êwiatowy eksport wynosi∏ 5.360 mld
dolarów. Na Polsk´ przypad∏o 27,4 mld dolarów, czyli 0,5%. WielkoÊç
eksportu per capita, a tak˝e udzia∏ eksportu w polskim PKB ciàgle by∏y stosunkowo niewielkie (760 dolarów w porównaniu, np. z 17.455 dolarami w Irlandii).
Prawie 70% Êwiatowego eksportu pochodzi∏o z krajów rozwini´tych
(np. Europy Zachodniej, Ameryki Pó∏nocnej, Japonii, Australii), a 30%
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– z krajów rozwijajàcych si´ (np. Polski). W Polsce oko∏o 3/4 eksportu
i importu przypada∏o na kraje rozwini´te, a ponad 2/3 na Uni´ Europejskà. Naszymi najwa˝niejszymi partnerami by∏y Niemcy (ponad 36%
polskiego eksportu i 25% importu!).
Oko∏o 3/4 Êwiatowego eksportu stanowi∏y towary przetworzone (np.
wyroby chemiczne). Reszta to towary nieprzetworzone (np. pszenica). Szybko zwi´ksza∏ si´ eksport us∏ug. Najwa˝niejszymi towarami
importowanymi i eksportowanymi przez Polsk´ by∏y odpowiednio:
ropa i samochody osobowe oraz samochody osobowe i w´giel (wraz
z pochodnymi).

Przep∏ywy kapita∏u: Êwiat i Polska
W 2001 r. inwestycje bezpoÊrednie (ang. foreign direct investment),
w wyniku których inwestorzy nawiàzujà trwa∏y zwiàzek lub stajà si´
w∏aÊcicielami zagranicznych firm, wynios∏y na Êwiecie 735,1 mld dolarów. W 2002 r. ich wartoÊç w Polsce by∏a równa 6,1 mld dolarów (stanowi∏o to ponad 14,4% wszystkich nak∏adów inwestycyjnych dokonanych w Polsce w tym roku). ¸àcznie w latach 1993–2002 do Polski
nap∏yn´∏o ponad 65 mld dolarów zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich – najwi´cej w ca∏ej Europie Ârodkowo-Wschodniej. Dominowa∏
kapita∏ francuski (12,2 mld dolarów), amerykaƒski (8,7 mld dolarów),
niemiecki (7,8 mld dolarów).
Wa˝ne sà te˝ finansowe inwestycje poÊrednie (portfelowe) (ang. foreign portfolio investment), które nie powodujà powstania trwa∏ego
zwiàzku z zagranicznymi firmami. W 2001 r. zasób kapita∏u zainwestowanego w takiej formie w 67 badanych przez MFW krajach wynosi∏ oko∏o 12,5 bln dolarów. W latach 90. XX w. udzia∏ zagranicznego
kapita∏u w obrotach warszawskiej Gie∏dy Papierów WartoÊciowych
dochodzi∏ do 30%. Zagraniczni inwestorzy masowo kupowali polskie
papiery wartoÊciowe, finansujàc rozwój naszej gospodarki.
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KorzyÊci z handlu zagranicznego
Handel daje narodom m. in. korzyÊci ze specjalizacji produkcji, których
przyczynà jest absolutna lub komparatywna przewaga produkcyjnoÊci.
Za∏ó˝my np., ˝e w krajach A i B jest po 10 pracowników. Ka˝dy z nich
wytwarza dziennie pewne iloÊci ryb lub wina – zob. tabela 1.
W takiej sytuacji kraj A ma nad krajem B absolutnà przewag´ produkcyjnoÊci w produkcji wina, a kraj B nad krajem A – w produkcji
ryb. JeÊli – wyspecjalizowawszy si´ – kraj A b´dzie wytwarza∏ tylko
wino, a kraj B tylko ryby, ∏àcznie wytworzà dziennie wi´cej (20 butelek wina i 20 ryb) ni˝ w sytuacji, kiedy – nie handlujàc – produkujà
„wszystkiego po trochu” (15 butelek wina i 15 ryb)1.

Kraj

Ryby

Wino

A

1

2

B

2

1

Tabela 1. Absolutna przewaga produkcyjnoÊci

Kraj

Ryby

Wino

A

6

2

B

2

1

Tabela 2. Komparatywna przewaga produkcyjnoÊci

1 Zak∏adam, ˝e praca zostaje wtedy rozdzielona równo mi´dzy produkcj´ obu dobr.
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To nie koniec: nawet w sytuacji, kiedy kraj A ma absolutnà przewag´
wydajnoÊci w produkcji obu dóbr, wymiana mo˝e si´ op∏acaç! Przewaga kraju A jest mniejsza (dwukrotna) w produkcji wina ni˝ w produkcji ryb (jest ona w tym przypadku trzykrotna) (zob. tabela 2).
Oznacza to przewag´ komparatywnà (ang. comparative adventage)
kraju A w produkcji wina. Mówimy, ˝e dzi´ki wymianie dóbr oba kraje mogà osiàgnàç korzyÊci komparatywne.
Poniewa˝ nak∏ad na wytworzenie 6 ryb jest w kraju A taki sam jak
na wytworzenie 2 butelek wina, 1 butelka wina warta jest tu 3 ryby.
Analogicznie, w kraju B 1 butelka wina warta jest 2 ryby. Innymi s∏owy,
alternatywny koszt produkcji butelki wina w kraju A (3 ryby) jest wi´kszy ni˝ w kraju B (2 ryby). Co prawda kraj A jest lepszy w produkcji obu
dóbr niz kraj B, jednak kraj B jest mniej gorszy w produkcji wina.
Otó˝ w takiej sytuacji ka˝dy kraj powinien wyspecjalizowaç si´ w produkcji dobra, w przypadku którego ma przewag´ komparatywnà. Cena
powinna nale˝eç do przedzia∏u wyznaczonego ustalonymi przed chwilà kosztami alternatywnymi (2 [ryba/wino], 3 [ryba/wino]). OkreÊla ona
terms of trade (pol. warunki handlu) obu krajów. Terms of trade decydujà o podziale korzyÊci z handlu zagranicznego.
Oto przyk∏ad. JeÊli kraj A przesunie 4 pracowników z produkcji wina
do produkcji ryb, wytworzà oni 24 ryby, a produkcja wina zmniejszy si´
o 8 butelek. Te 24 ryby mo˝na wymieniç na wino (np. po cenie P* = 2,4
[ryba/wino], otrzymujàc 10 butelek wina, co krajowi A pozwoli zyskaç
10 – 8 = 2 butelki. JeÊli kraj B przesunie 10 pracowników z produkcji ryb
do produkcji wina, to wytworzà oni 10 butelek. Produkcja ryb zmniejszy
si´ tu o 20 ryb. Za 10 butelek wina kraj B dostanie od kraju A 10 · 2,4 = 24
ryby. Kraj B zyska zatem 4 ryby2.
W praktyce przyczynà przewagi produkcyjnoÊci sà technologia i zasoby.
W kraju, w którym technologia jest rozwini´ta, pracownicy sà wydajni.
(ProdukcyjnoÊç robotników budowlanych wyposa˝onych w specjalistyczny sprz´t jest wi´ksza ni˝ pracowników u˝ywajàcych prostych narz´dzi.). Podobnie, obfitoÊç zasobów zwi´ksza wydajnoÊç pracy. (ProdukcyjnoÊç pracy rolników w kraju o dobrych glebach przewy˝sza
produkcyjnoÊç rolników uprawiajàcych gleby ja∏owe.)
2 Za kraje A i B mo˝na podstawiç np. firmy, które wytwarzajà dwa produkty, ró˝niàc si´ przy tym

produkcyjnoÊcià pracy, lub gospodarstwa domowe, które mogà wykonywaç ró˝ne zaj´cia. Przewaga
komparatywna wyjaÊnia wielkà cz´Êç handlu zagranicznego i – ogólnie – podzia∏ pracy i handel.
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èród∏em korzyÊci z handlu zagranicznego mo˝e byç równie˝ specjalizacja mi´dzynarodowa nieoparta na absolutnej lub komparatywnej przewadze produkcyjnoÊci. Przecie˝ w efekcie specjalizacji wyd∏u˝ajà si´ serie produkcyjne i mogà si´ pojawiaç rosnàce korzyÊci skali (maleje
przeci´tny koszt produkcji). Tak˝e w takiej sytuacji z danych zasobów
narody wytwarzajà wi´cej gotowych produktów. Taka specjalizacja t∏umaczy tzw. handel wewnàtrzga∏´ziowy, czyli handel produktami
pochodzàcymi z tych samych (a nie ró˝nych) ga∏´zi. Chodzi o sytuacj´,
kiedy np. kraj A kupuje samochody marki BB od kraju B, który z kolei
nabywa samochody marki AA od kraju A. Dodatkowym powodem tego
handlu jest to, ˝e nabywcy cenià sobie istniejàcà dzi´ki niemu mo˝liwoÊç wyboru spoÊród wielu odmian podobnego produktu. Na poczàtku
XXI w. handel wewnàtrzga∏´ziowy stanowi∏ wielkà cz´Êç wymiany handlowej krajów uprzemys∏owionych, a jego znaczenie ros∏o szybko.
Wreszcie, otwarcie granic rozszerza rynek. Zaostrza si´ konkurencja.
Handel zagraniczny powoduje zatem zwi´kszenie si´ produkcji i obni˝enie cen. Z posiadanych zasobów spo∏eczeƒstwa wytwarzajà wi´cej
gotowych produktów.
Sà i inne korzyÊci z handlu zagranicznego, dotyczàce nie produkcji,
lecz podzia∏u. Za∏ó˝my np., ˝e Kubaƒczycy wytwarzajà tylko banany,
a Polacy – tylko w´giel. Obywatele zwykle wysoko cenià sobie kombinacje dóbr, wi´c wymiana pewnej iloÊci bananów na w´giel zwi´kszy∏aby
zadowolenie zarówno mieszkaƒców Kuby, jak i Polski. Dalej, handel
sprzyja poznaniu si´ ludzi i tolerancji. PomyÊl o bazarach i znaczeniu
handlu dla stosunków polsko-wietnamskich po 1990 r.

Polityka handlowa a wolny handel
Prowadzàc polityk´ handlowà paƒstwo hamuje import i wspiera
eksport. Import ograniczajà taryfy celne i bariery pozataryfowe, czyli
np. ograniczenia iloÊciowe (kontyngenty, kwoty importowe), dobrowolne ograniczenia eksportu, kampanie reklamowe („Kupuj tylko krajowe
produkty!”). Promocji eksportu s∏u˝à np. subwencje eksportowe, ubezpieczanie przez paƒstwo transakcji eksportowych, tanie kredyty, udost´pnianie przez paƒstwo informacji eksporterom.
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C∏a i inne sposoby ograniczania importu
C∏o stanowi op∏at´ (np. kwot´, odsetek ceny dobra), którà importer p∏aci paƒstwu.

Jak dzia∏a c∏o?
Sposób dzia∏ania c∏a jest prosty. Na wykresie 1a linie S i D ilustrujà krajowà poda˝ pewnego dobra i krajowy popyt na to dobro (np. motorynki). Cena Êwiatowa motorynek wynosi P1. Po takiej cenie ma∏y kraj,
o którym jest mowa, mo˝e nabyç na rynku Êwiatowym dowolnà liczb´
motorynek. JeÊli nic nie przeszkadza handlowi, cena motorynek w tym
kraju wyniesie P1; krajowi producenci zaoferujà Q1 motorynek; krajowi
nabywcy zg∏oszà zapotrzebowanie na Q4; import b´dzie równy AB.
Po na∏o˝eniu c∏a w wysokoÊci P2–P1 cena motorynki na rynku krajowym
wzroÊnie do P2. Krajowi producenci zaoferujà iloÊç Q2; krajowi nabywcy zg∏oszà zapotrzebowanie na Q3; import motorynek wyniesie CF. C∏o
doprowadzi do wzrostu produkcji krajowej i zmniejszenia si´ importu.
Wykres 1b pokazuje natomiast redystrybucj´ dochodów (obszar CGFH
odpowiada przychodom bud˝etu z c∏a, a obszar P2P1CA dodatkowym dochodom producentów; pieniàdze te pochodzà z kieszeni nabywców),
a tak˝e spo∏ecznà strat´ spowodowanà wprowadzeniem c∏a (trójkàty CAG,
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FHB). Pole trójkàta CAG odpowiada stracie w postaci nadwy˝ki kosztu
wyprodukowania iloÊci Q1Q2 dobra w kraju nad cenà Êwiatowà, po której
mo˝na by kupiç to dobro. Trójkàt FHB to strata, b´dàcà skutkiem zaniechania importu iloÊci Q3Q4 dobra. Przecie˝ za te motorynki nabywcy
chcieli p∏aciç wi´cej od ceny, po której mo˝na by∏o je kupiç.

Inne metody ograniczania importu
Skutki zastosowania innych metod ograniczania handlu bywajà podobne. Na wykresie 1b efektem wprowadzenia kwoty importowej równej
CF jest zmniejszenie si´ importu z AB do CF. Wszystkie te motorynki
zostanà na pewno sprzedane, poniewa˝ cena ich zakupu na rynkach
Êwiatowych by∏a odpowiednio niska. Skoro tak, to odcinek CF oka˝e si´
równy nadwy˝ce krajowego zapotrzebowania nad krajowà ofertà. Oznacza to, ˝e cena na rynku krajowym znowu wzroÊnie z P1 do P2.
Krótko mówiàc, w takiej sytuacji efektem znowu oka˝e si´ redystrybucja
i spo∏eczna strata, której ilustracjà jest suma pól CAG i FHB na rysunku 1b.
Tym razem jednak zwi´kszà si´ nie wp∏ywy bud˝etowe paƒstwa, lecz dochody importerów lub eksporterów (pole prostokàta CFGH).

Subwencje eksportowe i inne sposoby
wspierwnia eksportu
Jednym z wielu narz´dzi wspierania eksportu jest subwencja eksportowa. Stanowi dop∏at´ (np. sta∏à kwot´ lub odsetek krajowej ceny dobra),
którà paƒstwo wyp∏aca eksporterowi towaru, zach´cajàc go do zwi´kszenia eksportu.

Jak dzia∏a subwencja eksportowa?
Powiedzmy, ˝e Êwiatowa cena motorynek, P1, przewy˝sza cen´ krajowà,
co sk∏ania producentów do sprzeda˝y motorynek za granicà. W takiej
sytuacji na wykresie 2a przy cenie Êwiatowej P1 eksport wynosi AB. Kiedy paƒstwo dop∏aca eksporterom kwot´ P1P2 do ceny ka˝dej motorynki
sprzedanej za granicà, z punktu widzenia eksportera cena motorynki
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Wykres 2. Subwencja eksportowa na rynku motorynek

sprzedanej za granicà podnosi si´ z P1 do P2. Cena nie jest ró˝nicowana, wi´c zapotrzebowanie na rynku krajowym spada z Q2 do Q1, oferta
zwi´ksza si´ z Q3 do Q4. Eksport motorynek wzrasta z AB do CF.
Na wykresie 2b widzimy spo∏ecznà strat´ spowodowanà subwencjonowaniem eksportu. Odpowiada jej suma pól trójkàtów CGA i BFH. Trójkàt CGA pokazuje ∏àczny koszt zmniejszenia konsumpcji krajowej.
Przecie˝ za jednostki dobra z przedzia∏u Q1Q2 nabywcy byli sk∏onni p∏aciç wi´cej, ni˝ wynosi∏a ich cena Êwiatowa. Trójkàt BFH odpowiada natomiast nadwy˝ce kosztów poniesionych na wytworzenie jednostek dobra z przedzia∏u Q3Q4 nad cenà, po której mo˝na by je nabyç na rynku
Êwiatowym.

Inne metody wspierania eksportu
Wiele metod wspierania eksportu ma za zadanie usuni´cie zawodnoÊci
rynku, która utrudnia eksport krajowym producentom. Kiedy np. paƒstwo udost´pnia potencjalnym eksporterom informacje przydatne
przy wchodzeniu na zagraniczne rynki, jest to próba eliminacji skutków
asymetrii informacji. W przypadku tanich kredytów dla eksporterów
oraz ubezpieczania przez paƒstwo transakcji eksportowych chodzi natomiast o brak prywatnych rynków spowodowany k∏opotami z informacjà (asymetria informacji, pokusa nadu˝ycia, negatywna selekcja).
Ogólnie takie dzia∏ania paƒstwa zmniejszajà koszty ponoszone przez
eksporterów, czyniàc eksport bardziej atrakcyjnym.
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Spory o wolny handel
W sporach o polityk´ handlowà zwolennicy protekcjonizmu, czyli ochrony rynku wewn´trznego poprzez ograniczenie importu i promocj´ eksportu, u˝ywajà wielu argumentów. Oto niektóre z nich.
Argument o ochronie miejsc pracy
Zwolennicy protekcjonizmu twierdzà, ˝e import dóbr z zagranicy oznacza import bezrobocia, wi´c nale˝y go hamowaç. Krajowe wydatki na
zagraniczne dobra przyczyniajà si´ przecie˝ do tworzenia miejsc pracy
za granicà, a nie w kraju.
Oto kontrargumenty. Po pierwsze, import tworzy miejsca pracy. Wszak
firmy importujàce dobra zatrudniajà pracowników. W dodatku zyski zagranicy z importu przyczyniajà si´ do wzrostu naszego eksportu. Przecie˝
im wi´ksze sà dochody zagranicznych gospodarstw domowych i przedsi´biorstw, tym wi´cej dóbr one kupujà – m.in. w naszym kraju.
Po drugie, import jednych dóbr jest warunkiem eksportu innych dóbr,
tworzàcego miejsca pracy w naszym kraju. Wa˝ne sà nie tyle rozmiary importu, ile saldo bilansu handlowego. O imporcie bezrobocia mo˝na mówiç, kiedy bilans handlowy wykazuje chroniczny deficyt.
Po trzecie, koszt ochrony miejsc pracy bywa ogromny (chodzi o straty
konsumentów zmuszonych kupowaç dro˝sze towary). Szacunki ze Stanów Zjednoczonych wskazujà np., ˝e na prze∏omie XX w. i XXI w.
ochrona jednego miejsca pracy w przemyÊle tekstylnym kosztowa∏a 221
tys. dolarów rocznie.
Argument o taniej pracy za granicà
Zwolennicy protekcjonizmu twierdzà, ˝e producentów w krajach
rozwini´tych nale˝y chroniç przed zagranicznymi konkurentami.
P∏ace w krajach Trzeciego Âwiata sà bardzo niskie, co sprawia, ˝e
równie˝ koszty produkcji i ceny wielu towarów sà tam niskie w porównaniu z cenami takich samych produktów w krajach rozwini´tych. W efekcie wolny handel skaza∏by na bankructwo wiele firm
w krajach rozwini´tych.
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Jednak wielu ekonomistów wskazuje, ˝e jednostkowy koszt pracy równa si´ ilorazowi stawki p∏acy i produkcyjnoÊci pracy. Mimo niskich p∏ac
jednostkowe koszty pracy, a wi´c tak˝e ceny towarów w krajach rozwijajàcych si´, nie muszà byç ni˝sze ni˝ w krajach rozwini´tych. Przecie˝
produkcyjnoÊç pracy jest tu tak˝e niska.
OczywiÊcie, w przypadku wielu produktów w krajach rozwijajàcych si´
jednostkowe koszty pracy sà rzeczywiÊcie ni˝sze ni˝ w krajach rozwini´tych. Dotyczy to np. prostych produktów, których technik´ produkcji
opanowa∏y kraje rozwijajàce si´. Przeciwnicy protekcjonizmu wskazujà,
˝e zgodnie z zasadà korzyÊci komparatywnych w produkcji takich dóbr
wyspecjalizowaç si´ powinny w∏aÊnie kraje rozwijajàce si´. Rynkowego
procesu prowadzàcego do takiej specjalizacji nie nale˝y zak∏ócaç (np.
c∏ami), poniewa˝ powoduje to utrat´ przez wszystkie kraje korzyÊci
z mi´dzynarodowego podzia∏u pracy.
Argument o „m∏odych” sektorach gospodarki (ang. infant
industries)
Zwolennicy protekcjonizmu twierdzà równie˝, ˝e nale˝y chroniç „m∏ode”
sektory gospodarki. Nim osiàgnà one faz´ dojrza∏oÊci, nie sà w stanie konkurowaç z zagranicà. W szczególnoÊci krajowi producenci zdobywajà niezb´dne umiej´tnoÊci, uczàc si´ przez dzia∏anie, co jest procesem czasoch∏onnym. W trakcie tego procesu trzeba ich chroniç przed konkurencjà
zagranicznà.
Sceptycy odpowiadajà, ˝e jeÊliby tak by∏o, prywatni przedsi´biorcy traktowaliby rozwój „m∏odych” ga∏´zi jak inwestycj´ przynoszàcà odroczony zysk.
W razie potrzeby zaciàgaliby kredyty bankowe. Dlaczego paƒstwo lepiej
od prywatnych przedsi´biorców mia∏oby identyfikowaç sektory gospodarki
zas∏ugujàce na ochron´ z powodu przysz∏ych korzyÊci zwiàzanych z ich
rozwojem? Przeciwnicy protekcjonizmu twierdzà równie˝, ˝e w∏aÊciwym
sposobem wsparcia „m∏odych” dziedzin wytwórczoÊci jest ich subsydiowanie, a nie zwalczanie importu.
Argument o dumpingu
Do dumpingu dochodzi, gdy eksportowane towary sprzedawane sà taniej, ni˝ kosztuje ich wytworzenie. Celem jest doprowadzenie konkurentów do bankructwa, a nast´pnie podniesienie cen i osiàgni´cie wy-
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sokich zysków. Zwolennicy protekcjonizmu uwa˝ajà dumping za usprawiedliwienie dla ce∏ importowych.
Sceptycy kontrargumentujà, ˝e dumping trudno udowodniç. Po pierwsze, nie jest ∏atwo ustaliç prawdziwà wysokoÊç kosztów produkcji. Po
drugie, sprzeda˝ dóbr na rynkach zagranicznych po cenach ni˝szych
od cen ˝àdanych we w∏asnym kraju mo˝e byç usprawiedliwiona np.
ró˝nicowaniem cen. Dalej, zdobycie pozycji monopolistycznej na rynku Êwiatowym jest praktycznie niemo˝liwe.
Argument o bezpieczeƒstwie kraju
Zgodnie z tym poglàdem w pewnych sektorach gospodarki groêny jest
zbyt du˝y udzia∏ zagranicy w ofercie rynkowej. Chodzi o mo˝liwoÊç nag∏ego odci´cia dostaw w razie politycznego konfliktu lub wojny. Nale˝y
ograniczyç obecnoÊç producentów zagranicznych w „strategicznych”
sektorach gospodarki, wytwarzajàcych wyposa˝enie dla armii. Podobne
powody sk∏aniajà do zmniejszenia importu ˝ywnoÊci i paliw, a przynajmniej do zró˝nicowania êrode∏ ich dostaw.
Przeciwnicy tej argumentacji wskazujà na zaawansowanie techniczne
wspó∏czesnych armii. Skomplikowanie sprz´tu wojskowego sprawia, ˝e
w przypadku ma∏ych krajów samowystarczalnoÊç jest wykluczona. Próba
jej osiàgni´cia oznacza∏aby obj´cie protekcjà ca∏ej gospodarki. Lepszym
rozwiàzaniem jest np. mi´dzynarodowy podzia∏ zadaƒ w ramach sojuszy
militarnych.
Argument o ochronie wsi, rzemios∏a itp.
Ochrona nieefektywnych ga∏´zi (np. rolnictwa w Polsce, nadreƒskich
winnic w Niemczech) przed konkurencjà zagranicznà bywa uzasadniana ch´cià ochrony pewnego stylu ˝ycia, tradycji, poczuciem wspólnoty
narodowej lub religijnej.
Przeciwnicy zwracajà uwag´, ˝e op∏acalnoÊç produkcji mo˝na zapewniç za pomocà subsydium, a nie za pomocà ce∏ ograniczajàcych import.
Nie powstaje wtedy dodatkowy koszt spo∏eczny w postaci wzrostu cen
p∏aconych przez konsumentów. Na przyk∏ad, na wykresie 1 odpowiednie subsydium umo˝liwi∏oby zwi´kszenie produkcji z Q1 do Q2 przy jednoczesnym spadku, a nie wzroÊcie ceny.
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Argument o ochronie kultury narodowej
Zwolennicy protekcjonizmu wskazujà na niebezpieczeƒstwo utraty to˝samoÊci kulturowej narodu pod wp∏ywem wolnego handlu dobrami kultury
(np. filmami, programami telewizyjnymi, ksià˝kami, prasà, grami komputerowymi). Uwa˝ajà oni, ˝e êród∏em z∏a jest m. in. dominacja Stanów Zjednoczonych na tym rynku (najwi´kszym amerykaƒskim eksporterem sà wytwórnie filmowe w Hollywood). Wytwarzane na masowà skal´, banalnie
standardowe dobra kultury zagra˝ajà lokalnym kulturom narodowym, które nale˝y chroniç instrumentami polityki handlowej (np. wymóg okreÊlonego udzia∏u lokalnych treÊci w programach telewizyjnych).
Przeciwnicy protekcjonizmu odpowiadajà, ˝e prawdziwym celem takich apeli jest ograniczenie konkurencji. Przyczynà jest pogoƒ za rentà lokalnych (zawodowych) grup interesu, a nie rzeczywista troska
o stan narodowej kultury.
Argument o „strategicznej polityce handlowej”
Wa˝nym argumentem za aktywnà politykà handlowà jest to, ˝e wiele
krajów wspiera w∏asnych producentów. Prowadzi to do uprzywilejowania firm z tych krajów na rynku Êwiatowym i dyskryminacji producentów z naszego kraju. Jedynym sposobem obrony jest ograniczanie importu i wspieranie eksportu przez nasze paƒstwo.
Zwolennicy wolnego handlu odpowiadajà, ˝e aby zapobiec takiej rywalizacji i utracie korzyÊci z handlu zagranicznego konieczna jest koordynacja polityki handlowej na skal´ mi´dzynarodowà. Dochodzi do niej
np. w ramach WTO.
Dlaczego stosuje si´ ograniczenia handlu?
Dlaczego zatem wiele krajów ogranicza swobod´ handlu zagranicznego?
Po pierwsze, zwykle szkody spowodowane wolnym handlem, choç niewielkie, dotyczà nielicznych obywateli, a korzyÊci, mimo ˝e znaczne, stajà si´ udzia∏em prawie wszystkich. Cz´sto straty pojawiajà si´ od razu,
a korzyÊci po latach. W efekcie pojedynczy przeciwnicy wolnego handlu
majà wi´cej do stracenia, ni˝ zyskujà jego pojedynczy beneficjenci. Dobrym rozwiàzaniem dla obu stron by∏aby rekompensata wyp∏acana tracàcym przez korzystajàcych (przecie˝ ca∏kowite korzyÊci sà wi´ksze od ca∏-
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kowitych strat!). Jednak zazwyczaj tracàcych jest trudno zidentyfikowaç,
a straty – rzetelnie oszacowaç. W praktyce wysoki koszt takiej operacji
uniemo˝liwia jej przeprowadzenie. Zwykle okazuje si´ zatem, ˝e przeciwnicy wolnego handlu sà silniej motywowani, lepiej zorganizowani i skuteczniej dzia∏ajà w obronie swoich grupowych interesów.
Po drugie, chodzi o dochody paƒstwa. Towar b´dàcy przedmiotem handlu zagranicznego przekracza granic´, co czyni transakcj´ technicznie
∏atwà do zarejestrowania i oclenia. W wielu krajach mniej rozwini´tych, w których nie ma dobrze zorganizowanego i skutecznego systemu
rejestrowania transakcji gospodarczych i poboru podatków, c∏a stanowià jedno z najwa˝niejszych êróde∏ przychodów paƒstwa. Paƒstwo cz´sto nie jest w stanie wyrzec si´ tych pieni´dzy w imi´ d∏ugookresowych
korzyÊci z wolnego handlu.

Kurs walutowy
O wielkoÊci eksportu i importu decyduje m. in. kurs walutowy. Zale˝y
od niego równie˝ skutecznoÊç polityki gospodarczej (w tym polityki
handlowej).
Kurs walutowy stanowi cen´ waluty jednego kraju wyra˝onà w walucie innego kraju. OkreÊla on si∏´ nabywczà (mi´dzynarodowà wartoÊç) jednej
waluty w stosunku do innej waluty.
Kurs walutowy oznacza zwykle liczb´ jednostek waluty obcej p∏aconych
za jednostk´ waluty krajowej. Kurs mo˝na te˝ okreÊlaç odwrotnie, jako
liczb´ jednostek waluty krajowej p∏aconych za jednostk´ waluty obcej.
W taki poÊredni (a nie bezpoÊredni) sposób – inaczej ni˝ np. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – jest wyra˝any kurs z∏otego.
W 2003 r. gazety donosi∏y np., ˝e kurs z∏otego w stosunku do dolara wynosi∏ 4,1 PLN/USD, a do euro – 4,03 PLN/EUR.
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Zmiany kursu walutowego
Mówiàc najogólniej, kurs walutowy zale˝y od relacji popytu na danà
walut´ do poda˝y tej waluty na rynku walutowym.
Zale˝noÊci mi´dzy popytem na walut´ krajowà i jej poda˝à a jej kursem
zosta∏y pokazane na wykresie 3. Linia D ilustruje popyt na z∏ote, a linia
S – ich poda˝. Przy sta∏ych innych czynnikach Francuzi, Hiszpanie,
Niemcy itd. chcà wymieniç na z∏ote tym wi´cej euro, im mniej zmuszeni sà p∏aciç za jednostk´ polskiej waluty. Linia popytu na z∏ote ma
zatem typowe, ujemne nachylenie. I odwrotnie – Polacy sà gotowi kupiç tym wi´cej euro, im wi´cej euro dostajà za ka˝dego z∏otego. Linia
poda˝y z∏otych wznosi si´ do góry.
Od czego zale˝à popyt na walut´ krajowà i jej poda˝? Popyt powstaje,
gdy cudzoziemcy (np. przedsi´biorstwa i obywatele zjednoczonej Europy) chcà nabyç polskie dobra konsumpcyjne i inwestycyjne. Zap∏ata
zwykle nast´puje w z∏otych. Aby je zdobyç, zainteresowani wymieniajà
w bankach euro na polskà walut´. Tym samym, importujàc polskie towary, tworzà popyt na z∏ote. Im wi´ksze jest zapotrzebowanie zagranicy na polskie towary (a zatem im wi´kszy jest nasz eksport), tym wi´kszy jest popyt na naszà walut´.
Podobnie jest wtedy, gdy Europejczycy chcà kupiç polskie aktywa finansowe i rzeczowe. Przyk∏adem mo˝e byç zakup przez belgijski bank akcji
przedsi´biorstw notowanych na warszawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych lub bonów emitowanych przez Skarb Paƒstwa.
Z kolei przyczynà pojawienia si´ poda˝y polskiej waluty jest zwykle zamiar nabycia przez polskie przedsi´biorstwa i gospodarstwa domowe
zagranicznych towarów. Kiedy nast´puje import dóbr niemieckich
do Polski, krajowy importer wymienia w banku z∏ote na euro, aby zap∏aciç za kupione towary. Na przyk∏ad: Nowakowie kupujà w berliƒskim biurze podró˝y wczasy w górach Szwarcwaldu.
Równowaga na rynku walutowym oznacza, ˝e zapotrzebowanie na walut´ krajowà jest równe jej zaoferowanej iloÊci. Na wykresie 3 takiemu stanowi odpowiada punkt E0, w którym zapotrzebowanie na z∏ote i zaoferowana iloÊç z∏otych sà równe Q0, a kurs walutowy wynosi ε0. Przy tym
kursie wyra˝one w euro zapotrzebowanie Polaków na europejskie towary
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Wykres 3. Równowaga na rynku walutowym

i aktywa jest równe wyra˝onemu w euro zapotrzebowaniu Europejczyków
na towary i aktywa polskie.

Rodzaje kursu walutowego
Najpierw omówimy sta∏y i p∏ynny, a nast´pnie nominalny i realny kurs
walutowy.

Sta∏y i p∏ynny kurs walutowy
O reakcji kursu walutowego na zmiany popytu na walut´ krajowà i jej
poda˝y decyduje sposób jego ustalania. Przypadki skrajne to kurs ca∏kowicie p∏ynny i kurs ca∏kowicie sta∏y. Rzeczywiste systemy
kursowe sà zwykle odmianami tych rozwiàzaƒ. O poziomie kursu p∏ynnego decydujà popyt na walut´ i jej poda˝ na rynku walutowym. Kurs
sta∏y ustala paƒstwo, które zobowiàzuje si´ do jego obrony.
Zaczniemy od analizy kursu p∏ynnego. Zobaczmy, co si´ stanie, gdy
na rynku walutowym zmieni si´ popyt lub poda˝ (powiedzmy, ˝e Niemcy chcà zwi´kszyç zakupy w naszym kraju). Na wykresie 4a powoduje
to przesuni´cie linii popytu na polskà walut´ do po∏o˝enia D’. Przy dotychczasowym kursie pojawia si´ nadwy˝ka zapotrzebowania na z∏ote
nad ich zaoferowanà iloÊcià. Na wykresie odpowiada jej odcinek E0A.
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Wykres 4. Równowaga na rynku walutowym (kurs sta∏y i kurs p∏ynny)

Efektem jest presja na wzrost kursu z∏otego. JeÊli kurs walutowy kszta∏tuje si´ swobodnie, dojdzie do wzrostu ceny z∏otego do nowego poziomu równowagi, np. z 0,25 EUR/PLN do 0,3 EUR/PLN), czyli do umocnienia si´
jego mi´dzynarodowej wartoÊci. Na wykresie chodzi o wzrost kursu z poziomu ε0 do poziomu ε1. Odwrotne zmiany nastapià, kiedy popyt Niemców
na polskie towary si´ zmniejszy. Linia popytu na z∏ote przesunie si´ wtedy
w lewo. Na rynku powstanie nadwy˝ka poda˝y naszej waluty. Kurs z∏otego
spadnie poni˝ej poziomu ε0.
A jak zmieni si´ kurs, gdy przesunie si´ linia poda˝y waluty krajowej?
Powiedzmy, ˝e na wykresie 4a zajmuje ona pozycj´ S’. Sytuacja taka
mo˝e byç np. wynikiem wzrostu sk∏onnoÊci Polaków do importu niemieckich towarów. Przy niezmienionym kursie powstaje nadwy˝ka poda˝y polskiej waluty, znowu równa odcinkowi E0A. Wymusi ona spadek
kursu do poziomu ε2 (np. z 0,25 EUR/PLN do 0,2 EUR/PLN). JeÊli zaÊ
linia poda˝y z∏otych przesunie si´ w lewo (np. w wyniku spadku popytu Polaków na niemieckie towary), pojawi si´ nadwy˝ka zapotrzebowania na z∏ote. Przy p∏ynnym kursie walutowym doprowadzi ona do wzrostu kursu waluty krajowej ponad ε0 i wzmocnienia jej si∏y nabywczej
wobec euro.
Kiedy o zmianach kursu, który jest p∏ynny, decyduje rynek, przywrócenie równowagi wymaga odpowiedniej zmiany kursu. Je˝eli jednak kurs
waluty jest sta∏y, to nadwy˝ka zapotrzebowania nad ofertà na rynku walutowym nie powoduje zmiany kursu z∏otego. Za∏ó˝my, ˝e w wyniku
wzrostu zainteresowania Niemców polskimi towarami linia popytu

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

117

od A do Z

Globalizacja 5 Czarny

7/15/04

GLOBALIZACJA

3:19 PM

Page 118

od A do Z

na naszà walut´ przesuwa si´ do po∏o˝enia D’ na wykresie 4b. Na rynku walutowym powstaje nadwy˝ka zapotrzebowania na z∏ote równa odcinkowi E0A. Jest ona przyczynà presji na wzrost kursu z∏otego. Otó˝
w takiej sytuacji, broniàc kursu krajowego pieniàdza, bank centralny
dostarczy na rynek brakujàcà iloÊç z∏otych i zaspokoi zwi´kszony popyt.
OczywiÊcie dodatkowa poda˝ krajowego pieniàdza musi byç równa d∏ugoÊci odcinka E0A. Aby zaspokoiç zwi´kszony popyt na z∏ote, bank
sprzedaje je za euro. Zwi´ksza si´ wtedy poda˝ pieniàdza w Polsce,
a tak˝e polskie rezerwy dewizowe.
Odwrotny proces zachodzi wtedy, kiedy maleje niemiecki popyt na polskie towary. Na wykresie takiej sytuacji odpowiada przesuni´cie linii
popytu na z∏ote do po∏o˝enia D’. Na rynku walutowym powstaje nadwy˝ka oferty z∏otych, równa d∏ugoÊci odcinka BE0. Pojawia si´ presja
na obni˝k´ kursu waluty krajowej, czyli na zmniejszenie jej wartoÊci
w stosunku do euro. Odbudowanie równowagi wymaga∏oby obni˝enia
kursu do poziomu ε2. Paƒstwo jednak zobowiàza∏o si´ do obrony kursu
z∏otego równego ε0. Bank centralny podejmuje zatem interwencj´
na rynku walutowym w celu podtrzymania kursu. Skupuje nadwy˝k´
z∏otych, dostarczajàc w zamian odpowiednie iloÊci euro. W efekcie
zmniejsza si´ krajowa poda˝ pieniàdza oraz rezerwy dewizowe kraju.
Równowaga na rynku walutowym zostaje przywrócona przy niezmienionym poziomie kursu walutowego.
Zapami´tajmy teraz cztery nazwy zmian kursu walutowego. Przy p∏ynnym kursie walutowego mo˝e dojÊç do aprecjacji lub deprecjacji.
Aprecjacja i deprecjacja to – odpowiednio – spowodowany dzia∏aniem
rynku wzrost i spadek mi´dzynarodowej wartoÊci (si∏y nabywczej) waluty w stosunku do innych walut.
Przy kursie sta∏ym przyczynà zmiany kursu jest natomiast zwykle silna
presja „si∏ rynkowych”. Bywa, ˝e bank centralny, np. z powodu szczup∏ych rezerw walutowych, nie jest w stanie si´ jej oprzeç. Mo˝e wtedy
dojÊç do dewaluacji lub rewaluacji. Dewaluacja i rewaluacja oznaczajà – odpowiednio – jednorazowe, administracyjne zmniejszenie
i zwi´kszenie mi´dzynarodowej wartoÊci waluty.
Odnotujmy, ˝e aprecjacja i rewaluacja sà podobne, poniewa˝ oznaczajà wzrost mi´dzynarodowej wartoÊci waluty krajowej. Analogicznie,
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deprecjacja i dewaluacja oznaczajà spadek mi´dzynarodowej si∏y nabywczej waluty krajowej3.
Do tej pory zajmowaliÊmy si´ nominalnym kursem walutowym, tj. relacjà wymiennà pieniàdza z ró˝nych krajów. Dla ekonomisty wa˝niejszy
jest jednak realny kurs walutowy, czyli relacja wymienna innych ni˝
pieniàdz towarów z ró˝nych krajów.
Innymi s∏owy, w przypadku realnego kursu walutowego chodzi o stosunek wyra˝onych w tym samym pieniàdzu cen takich samych dóbr. A oto
formalny zwiàzek realnego, εr, i nominalnego, εn, kursu walutowego:
εr = εn·Pk/Pz
gdzie Pz i Pk to – odpowiednio – cena tej samej porcji dóbr za granicà
i w kraju.
Powiedzmy np., ˝e nominalny kurs z∏otego wynosi 0,3 [USD/PLN],
Pk=32 PLN, zaÊ Pz= 8 USD. Otó˝ w takiej sytuacji realny kurs takiej
samej porcji dóbr w Polsce i w Stanach Zjednoczonych wynosi odpowiednio:
εr = (εn·Pk) /Pz = (0,3 [USD/PLN]·32PLN) /8USD = 0,3·4 = 1,2
[porcji polskiej za porcj´ amerykaƒskà].
Wynika stàd, ˝e cena wybranego do porównaƒ koszyka dóbr jest w Polsce o 20% wy˝sza ni˝ w Stanach Zjednoczonych.
WielkoÊç zmiany realnego kursu walutowego (lecz nie jego poziom)
mo˝na tak˝e ustaliç, stosujàc wzór:
εr = εn·πk/πz.
W roli wskaêników inflacji w kraju, πk, i za granicà, πz, w tym wzorze stosuje si´ zwykle wskaênik cen detalicznych CPI (ang. consumer price index) lub wskaênik cen producenta PPI (ang. producer price index). Wy3 Zauwa˝my, ˝e przy bezpoÊrednim zapisie kursu kierunki zmian kursu i mi´dzynarodowej warto-

Êci waluty si´ pokrywajà. Np. wzrost kursu z 1,1 (USD/EUR) do 1,2 (USD/EUR) oznacza zwi´kszenie si´ si∏y nabywczej waluty krajowej. W Polsce stosowany jest jednak zapis poÊredni. Zmiany
poziomu kursu i mi´dzynarodowej wartoÊci waluty krajowej sà wtedy odwrotne. Je˝eli np. kurs z∏otego do dolara roÊnie z 4 (PLN/USD) do 4,5 (PLN/USD), oznacza to spadek si∏y nabywczej z∏otego.
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nikiem obliczeƒ sà wtedy zmiany realnego kursu walutowego, dotyczàcego koszyka dóbr nabywanych przez – odpowiednio – przeci´tne gospodarstwo domowe lub przeci´tnego producenta, zachodzàce mi´dzy
okresem bazowym a okresem, dla którego obliczono wskaênik.
Powiedzmy np., ˝e nominalny kurs z∏otego w ciàgu roku podniós∏ si´ z 0,25
[USD/PLN] do 0,3 [USD/PLN, a wskaêniki inflacji dla Stanów i Polski sà
równe 240 i 120. W takiej sytuacji w koƒcu tego roku realny kurs z∏otego
do dolara wynosi∏: εr = εn·πk/πz = 0,3 [USD/PLN]·120/240 = 0,15
[USD/PLN]. W ciàgu roku obni˝y∏ si´ on zatem o 40% (z 0,25 [USD/PLN]
do 0,15 [USD/PLN]). Oznacza to aprecjacj´ (rewaluacj´) z∏otego.

Cenowa konkurencyjnoÊç dóbr krajowych
i zagranicznych
Powiedzmy, ˝e nominalny kurs z∏otego do dolara maleje (stosuj´ bezpoÊredni zapis kursu). Za ka˝dego dolara trzeba teraz p∏aciç wi´cej z∏otych. JednoczeÊnie ceny w Polsce rosnà szybciej ni˝ w Stanach. Jak
zmieni si´ cenowa konkurencyjnoÊç polskich towarów w Stanach
i amerykaƒskich towarów w Polsce?
To zale˝y... Spadek kursu z∏otego czyni polskie towary taƒszymi. Na przyk∏ad, tona w´gla, która na Âlàsku kosztuje 1.000 z∏, po spadku kursu z∏otego z 0,25 [USD/PLN] do 0,2 [USD/PLN] b´dzie kosztowa∏a nie 250
USD, a 200 USD. Jednak z drugiej strony wzgl´dny wzrost cen w Polsce
mo˝e si´ okazaç wa˝niejszy. Powiedzmy, ˝e jednoczeÊnie ze zmianà kursu z∏otego cena tony Êlàskiego w´gla wzrasta z 1.000 z∏ do 1.400 z∏, a cena w´gla w Stanach si´ nie zmienia. Mimo spadku kursu z∏otego za ton´ polskiego w´gla Amerykanie muszà p∏aciç nie 250 USD, jak do tej
pory, i nie 200 USD, lecz a˝ 280 USD. OczywiÊcie oznacza to spadek cenowej konkurencyjnoÊci polskiego w´gla na rynku w USA. Odwrotnie:
spadek kursu z∏otego czyni amerykaƒskie towary dro˝szymi dla Polaków,
lecz wzgl´dny spadek cen w USA ma przeciwne skutki.
Krótko mówiàc, o cenowej konkurencyjnoÊci towaru decydujà zmiany
iloczynu εn·Pk/Pz, czyli realnego kursu walutowego. Jak pami´tamy,
przy bezpoÊrednim systemie zapisu kursu iloczyn ten oznacza przecie˝
relacj´ wyra˝onych w pieniàdzu zagranicznym cen tego samego dobra
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(koszyka dóbr) w kraju i za granicà. To dlatego ekonomiÊci uwa˝nie Êledzà zmiany realnego kursu walutowego.
Na zakoƒczenie tego wàtku zapami´tajmy, ˝e kurs walutowy odpowiada parytetowi si∏y nabywczej walut, jeÊli wyra˝a stosunek kwot pieniàdza z dwóch krajów o równej sile nabywczej. ¸atwo
zauwa˝yç, ˝e stosunek wyra˝onych w pieniàdzu zagranicznym cen
pewnego koszyka dóbr, czyli realny kurs walutowy jest wtedy równy 1.
(Przecie˝ jeÊli: 1 = εn·Pk/Pz, to 1/εn = Pk/Pz lub εn = Pz/Pk).
Za∏ó˝my, ˝e w takiej sytuacji zmiany nominalnego kursu – mimo trwajàcej w obu krajach inflacji – zapewniajà sta∏oÊç kursu realnego. W dowolnej chwili, mimo zmian cen w obu krajach, po wymianie sumy równej cenie koszyka dóbr w jednym kraju na pieniàdz drugiego kraju staç nas
dok∏adnie na kupno takiego samego koszyka dóbr. Oznacza to, ˝e nominalny kurs walutowy zmienia si´ zgodnie z parytetem si∏y nabywczej obu walut.
Kiedy nominalny kurs walutowy nie zmienia si´ zgodnie z parytetem si∏y nabywczej, wówczas handel zagraniczny na pozór daje ∏atwe zyski,
które wynikajà tylko z ró˝nicy cen krajowych. Wymieniajàc Êrodki
na odpowiednià walut´, ludzie kupujà dobra w kraju „taƒszym” i odsprzedajà je w „dro˝szym” kraju. Na walutowym rynku zwi´ksza si´
wtedy popyt na pieniàdz kraju „taƒszego”, roÊnie poda˝ pieniàdza kraju „dro˝szego”. W efekcie kurs walutowy powinien powróciç do poziomu „parytetowego”. Jednak nominalny kurs walutowy nie zale˝y wy∏àcznie od parytetu si∏y nabywczej walut. Znaczenie majà równie˝
przeszkody w handlu zagranicznym, zró˝nicowanie jakoÊci dóbr w poszczególnych krajach, ró˝nice poziomu stopy procentowej w kraju
i za granicà, która decyduje m.in. o zyskownoÊci inwestycji portfelowych. Czynniki te sprawiajà, ˝e nominalny kurs walutowy silnie odchyla si´ od poziomu odpowiadajàcego parytetowi si∏y nabywczej.

Bilans p∏atniczy
Bilans p∏atniczy oznacza uporzàdkowane zestawienie wszystkich
transakcji mieszkaƒców kraju z zagranicà. Transakcjom tym towarzy-
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szà przep∏ywy pieniàdza zagranicznego. Najcz´Êciej chodzi przy tym
o sprzeda˝ lub zakupy dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, czynników produkcji, aktywów rzeczowych i finansowych. Jednak niekiedy
transakcjà jest transfer, któremu nie odpowiada kontrÊwiadczenie biorcy (np. pomoc rozwojowa jednych krajów dla innych krajów).
Wynikiem tych transakcji sà zapisy po stronie wp∏ywów i wydatków bilansu p∏atniczego. Wp∏ywy oznaczajà nap∏yw pieni´dzy z zagranicy, np.
w wyniku sprzeda˝y towarów przez mieszkaƒców kraju. Wydatki, czyli
odp∏yw pieni´dzy za granic´, sà odbiciem np. zakupów importowych.
Kierunek przep∏ywów rzeczowych w transakcjach z zagranicà jest odwrotny ni˝ kierunek przep∏ywów pieni´˝nych: np. odp∏ywowi dóbr i aktywów za granic´ towarzyszy nap∏yw pieni´dzy do kraju.
Bilans p∏atniczy sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, odpowiadajàcych dwóm rodzajom transakcji z zagranicà. Chodzi o rachunek obrotów bie˝àcych i rachunek obrotów kapita∏owych. Rachunek obrotów bie˝àcych (ang. current
account) bilansu p∏atniczego stanowi rejestr wszystkich transakcji dotyczàcych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych, odsetek i innych dochodów
z majàtku posiadanego za granicà oraz przekazów o charakterze p∏atnoÊci
transferowych. Innymi s∏owy, rachunek obrotów bie˝àcych rejestruje przep∏ywy pieniàdza, które sà dochodem.
Rachunek obrotów kapita∏owych (ang. capital account) dotyczy
natomiast transakcji aktywami kapita∏owymi (np. waluty wymieniane
na pieniàdz krajowy w celu dokonania lokaty bankowej). Innymi s∏owy,
rejestruje on przep∏ywy pieniàdza, który – przemieszczany z kraju
do kraju – ma przynosiç dochód.
Je˝eli odejmiemy od siebie wp∏ywy i wydatki zapisane w bilansie p∏atniczym, otrzymamy saldo bilansu p∏atniczego. Zale˝y ono od salda obrotów bie˝àcych, salda obrotów kapita∏owych i systemu kursu walutowego. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e strumienie wp∏ywów i wydatków sà równe. Stan
taki nazywamy równowagà bilansu p∏atniczego lub zewn´trznà
równowagà gospodarki. Jednak taka sytuacja jest ma∏o prawdopodobna i zwykle saldo bilansu p∏atniczego wykazuje nadwy˝k´ lub deficyt. Co
dzieje si´ wtedy w gospodarce?
Kiedy do kraju nap∏ywa pieniàdz zagraniczny, jest on wymieniany na z∏ote. Odp∏ywowi pieniàdza zagranicznego z kraju towarzyszy natomiast wy-
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mienianie pieniàdza krajowego na pieniàdz zagraniczny. Deficyt bilansu
p∏atniczego oznacza zatem nadwy˝k´ poda˝y waluty krajowej i nacisk
na jej dewaluacj´. Nadwy˝ka bilansu p∏atniczego prowadzi natomiast
do powstania nadwy˝ki popytu na walut´ krajowà i presji na jej rewaluacj´. Jednak w przypadku sta∏ego kursu walutowego paƒstwo jest zobowiàzane do obrony kursu w∏asnej waluty. Aby nie dopuÊciç do zmiany kursu, interweniuje ono na rynku walutowym, likwidujàc nierównowag´.
W bilansie p∏atniczym pojawia si´ wtedy dodatkowa pozycja, obejmujàca
operacje banku centralnego dokonywane na rynku walutowym w celu
zrównowa˝enia bilansu, czyli tzw. transakcje wyrównawcze. W systemie sta∏ego kursu walutowego bilans p∏atniczy sk∏ada si´ zatem z trzech
cz´Êci: rachunku obrotów bie˝àcych, rachunku obrotów kapita∏owych
i transakcji wyrównawczych, które sà zawsze równe odwrotnoÊci salda bilansu p∏atniczego.
Przy p∏ynnym kursie walutowym nierównowaga zewn´trzna samoczynnie
zanika dzi´ki zmianom kursu. Je˝eli np. wp∏ywy z eksportu sà wi´ksze
od wydatków na import, nadwy˝ka popytu na walut´ krajowà powoduje jej
automatyczna aprecjacj´. Eksport staje si´ mniej op∏acalny, taniejà dobra
importowane. Wywo∏uje to odpowiednie zmiany wielkoÊci eksportu i importu, prowadzàce do likwidacji nadwy˝ki bilansu p∏atniczego. W odwrotnej sytuacji, gdy wydatki na import sà wi´ksze od wp∏ywów z eksportu, nadwy˝ka
poda˝y waluty krajowej powoduje deprecjacj´, odpowiednie zmiany wielkoÊci eksportu i importu oraz przywrócenie równowagi zewn´trznej.
Przy p∏ynnym kursie walutowym trwa∏a nierównowaga bilansu p∏atniczego nie mo˝e si´ zatem pojawiç. W bilansie p∏atniczym nie pojawia si´ pozycja „transakcje wyrównawcze”.

Polityka ekonomiczna w gospodarce
otwartej
Za∏o˝ymy, ˝e kapita∏ jest doskonale mobilny, czyli ˝e mo˝e si´ bez
przeszkód przenosiç z kraju do kraju, i ˝e ceny dóbr importowanych, popyt zagranicy na eksport oraz stopa procentowa za granicà, iz, sà sta∏e.
Nie ma ryzyka kursowego. Podstawowà rol´ odgrywa wtedy stopa procentowa. JeÊli w kraju jest ona wy˝sza ni˝ za granicà, posiadaczom kapita∏u za granicà op∏aca si´ kupowaç naszà walut´ i lokowaç jà w naszych
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bankach i na naszym rynku kapita∏owym. Po up∏ywie terminu lokaty kapita∏ (wraz z odsetkami) mogà oni z powrotem zamieniç na walut´ swego kraju, osiàgajàc zysk wy˝szy ni˝ w swoim kraju.
PrzypuÊçmy, ˝e bankowa stopa procentowa wynosi w Polsce 20%,
a w Stanach Zjednoczonych 10%. Sta∏y kurs z∏otego do dolara równa si´
3,50 PLN/USD. JeÊli inwestor amerykaƒski ulokuje 10.000 dolarów
w banku amerykaƒskim, po roku otrzyma je z powrotem plus odsetki
w wysokoÊci 1.000 dolarów. Zysk wynosi wi´c 1.000 dolarów. Alternatywà jest zamiana dolarów na z∏ote (pomijam ró˝nice kursu przy zakupie
i sprzeda˝y waluty) i ulokowanie pieni´dzy w polskim banku na 20%.
WartoÊç lokaty w z∏otych wyniesie 35.000 z∏. Po roku powi´kszy si´ ona
o 20%, tj. o 7.000 z∏ do 42.000 z∏. Je˝eli inwestor amerykaƒski zamieni
t´ sum´ na dolary, to otrzyma 12.000 dolarów. W tym przypadku zysk wyniós∏by wi´c 2.000 dolarów. Dzi´ki ró˝nicy stóp procentowych bardziej
op∏acalna okazuje si´ lokata w Polsce.
Czynnikiem decydujàcym o kierunku przep∏ywu tego rodzaju kapita∏u
spekulacyjnego i saldzie obrotów kapita∏owych jest zatem wzgl´dny
poziom krajowej stopy procentowej. Je˝eli w naszym kraju stopa ta jest
wy˝sza ni˝ za granicà, nap∏yw kapita∏u doprowadzi do pojawienia si´
nadwy˝ki obrotów kapita∏owych. Jednak dodatnie saldo obrotów kapita∏owych jest przyczynà presji na aprecjacj´ waluty krajowej. W zale˝noÊci od systemu kursu walutowego presja ta albo zmusi bank centralny
do interwencji na rynku walutowym w celu niedopuszczenia do rewaluacji (system kursu sta∏ego), albo doprowadzi do zmiany kursu waluty
krajowej i wzmocnienia jej si∏y nabywczej (system kursu p∏ynnego).
Kiedy natomiast krajowa stopa procentowa spadnie poni˝ej stopy procentowej za granicà, nastàpi odp∏yw kapita∏u za granic´ i na rachunku
obrotów kapita∏owych bilansu p∏atniczego pojawi si´ deficyt. Spowoduje on presj´ na deprecjacj´ waluty krajowej. Przy kursie sta∏ym efektem
b´dzie interwencja banku centralnego na rynku walutowym, w celu
niedopuszczenia do dewaluacji, a przy kursie p∏ynnym – spadek mi´dzynarodowej wartoÊci waluty krajowej (deprecjacja).
Podsumujmy: równowaga bilansu obrotów kapita∏owych wyst´puje tylko wtedy, kiedy stopa procentowa w kraju jest równa stopie procentowej za granicà.

124

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

Globalizacja 5 Czarny

7/15/04

3:19 PM

Page 125

GLOBALIZACJA

Polityka ekonomiczna – sta∏y kurs walutowy
Polityka bud˝etowa
Przyjmijmy, ˝e celem rzàdu jest pobudzenie wzrostu produkcji i walka
z bezrobociem, a narz´dziem – ekspansywna polityka bud˝etowa.
Powiedzmy, ˝e poczàtkowo utrzymuje si´ równowaga wewn´trzna i zewn´trzna (wynika stàd, ˝e krajowa stopa procentowa równa si´ zagranicznej). Wzrost wydatków paƒstwa (lub obni˝ka podatków) zwi´ksza
zagregowane wydatki, roÊnie produkcja i realny popyt na pieniàdz, wymuszajàc podwy˝k´ stopy procentowej. Stopa procentowa w kraju jest
teraz wy˝sza ni˝ za granicà, co przyciàga kapita∏ zagraniczny i stwarza
presj´ na aprecjacj´ waluty krajowej. W tej sytuacji, broniàc kursu,
bank centralny skupuje waluty obce, wprowadzajàc do obiegu dodatkowe iloÊci pieniàdza krajowego. Wzrasta krajowa poda˝ pieniàdza i rezerwy walutowe kraju. Wzrost poda˝y pieniàdza powoduje obni˝k´ krajowej stopy procentowej. To dodatkowo pobudza wzrost zagregowanych
wydatków i wywo∏uje wi´kszy od zamierzonego wzrost produkcji.
W koƒcu gospodarka osiàga nowy stan równowagi wewn´trznej i zewn´trznej. Produkcja jest teraz znacznie wi´ksza (a bezrobocie ni˝sze)
ni˝ w punkcie wyjÊcia. Krajowa stopa procentowa ciàgle równa si´ stopie za granicà (usuni´cie przyczyn spekulacyjnych przep∏ywów kapita∏u przywróci∏o równowag´ obrotów kapita∏owych). W poni˝szej ramce
procesy te opisano za pomocà symboli.

a

G ↑ 
 → AE ↑→ Y ↑→ MD ↑→ i ↑→ CF ↑→ MS ↑→ i ↓→ AE ↑→ Y ↑ .
NT ↓ 

b

G ↓ 
 → AE ↓→ Y ↓→ MD ↓→ i ↓→ CF ↓→ MS ↓→ i ↑→ AE↓ →Y ↓ .
NT ↑ 
Skutki ∏agodnej i twardej polityki bud˝etowej (sta∏y kurs walutowy)

Odwrotne procesy towarzyszà twardej polityce bud˝etowej. Spadek
produkcji i wzrost bezrobocia sà wtedy bardzo du˝e. Przyczynà jest
zmniejszenie krajowej poda˝y pieniàdza, b´dàce reakcjà na odp∏yw ka-
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pita∏u za granic´ (ni˝sza stopa procentowa w kraju ni˝ za granicà)
i obron´ przez bank centralny kursu waluty krajowej przed dewaluacjà.
Okazuje si´ zatem, ˝e skutecznoÊç polityki fiskalnej w gospodarce
otwartej ze sta∏ym kursem walutowym jest wi´ksza ni˝ w gospodarce
zamkni´tej.

Polityka pieni´˝na
Za∏ó˝my, ˝e rzàd chce – znowu – pokonaç recesj´. Tym razem sposobem ma byç zwi´kszenie poda˝y pieniàdza.
W efekcie spada stopa procentowa. Skutkiem jest zwi´kszenie si´ zagregowanych wydatków i produkcji, jednak kapita∏ ucieka za granic´.
Wywo∏uje to deficyt na rachunku obrotów kapita∏owych, nadwy˝k´ poda˝y waluty krajowej i presj´ na dewaluacj´. W obronie kursu bank
centralny skupuje w∏asnà walut´ za waluty obce. Tym samym zmniejszajà si´ rezerwy dewizowe kraju i krajowa poda˝ pieniàdza. Mniejsza
poda˝ pieniàdza wymusza wzrost stopy procentowej. Poniewa˝ stopa
procentowa w kraju znowu jest równa stopie za granicà, ustaje odp∏yw
kapita∏u za granic´. Jednak wy˝sze oprocentowanie t∏umi popyt wewn´trzny, co sprawia, ˝e produkcja si´ zmniejsza, powracajàc do poczàtkowego poziomu. Po zakoƒczeniu procesów dostosowawczych poda˝ pieniàdza, stopa procentowa, zagregowane wydatki i produkcja sà
takie same jak poprzednio. Polityka pieni´˝na okaza∏a si´ ca∏kowicie
nieskuteczna jako narz´dzie walki z recesjà.

a

AE ↑→ Y ↑
MS ↑→ i ↓→ 
S
CF ↓→ M ↓→ i ↑→ AE ↓→ Y ↓ .

b

AE ↓→ Y ↓
MS ↓→ i ↑→ 
CF ↑→ MS ↑→ i ↓→ AE ↑→ Y ↑ .

Skutki ∏agodnej i twardej polityki pieni´˝nej (sta∏y kurs walutowy)

OczywiÊcie w przypadku twardej polityki pieni´˝nej opisane procesy
przebiega∏yby w odwrotnym kierunku. Powy˝sza ramka ilustruje nasze
rozumowanie.
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Podsumujmy: w gospodarce otwartej ze sta∏ym kursie walutowym polityka pieni´˝na jest nie tylko mniej skuteczna od polityki fiskalnej, lecz
tak˝e mniej skuteczna ni˝ w gospodarce zamkni´tej.

Polityka ekonomiczna – p∏ynny kurs walutowy
Polityka bud˝etowa
Celem polityki bud˝etowej jest znowu wzrost produkcji i spadek bezrobocia. Oto przebieg procesów dostosowawczych spowodowanych zwi´kszeniem wydatków paƒstwa i (lub) obni˝kà podatków w gospodarce
z p∏ynnym kursem walutowym.
Najpierw zwi´kszajà si´ zagregowane wydatki i produkcja. Wzrost popytu na pieniàdz sprawia, ˝e stopa procentowa wzrasta powy˝ej poziomu Êwiatowego (i > iz), co powoduje nap∏yw kapita∏u z zagranicy
i wzrost kursu waluty krajowej (stosuj´ bezpoÊredni zapis kursu walutowego). Zmniejsza to cenowà konkurencyjnoÊç towarów krajowych, wywo∏ujàc spadek eksportu netto (dodatkowo wzmacniany
przez wzrost krajowej produkcji w pierwszej fazie dostosowaƒ). Spadek ten wywo∏uje zmniejszenie si´ zagregowanych wydatków i produkcji oraz powrót gospodarki do poczàtkowego stanu równowagi
(zob. ramka poni˝ej).
a

G ↑ 
 → AE ↑→ Y ↑→ M ↑→ i ↑→ CF ↑→ ε ↑→ NX ↓→ AE ↓→ Y ↓ .
NT ↓ 
D

r

b

G ↓ 
 → AE ↓→ Y ↓→ M ↓→ i ↓→ CF ↓→ ε ↓→ NX ↑→ AE ↑→ Y ↑ .
NT ↑ 
D

r

Skutki ∏agodnej i twardej polityki bud˝etowej (p∏ynny kurs walutowy)

Polityka bud˝etowa okaza∏a si´ zupe∏nie niezdolna do osiàgania za∏o˝onych celów (zwi´kszenie produkcji, zmniejszenie bezrobocia). Analiza
restrykcyjnej polityki bud˝etowej potwierdza t´ diagnoz´ (zob. ramka
powy˝ej). W gospodarce z p∏ynnym kursem walutowym skutecznoÊç
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polityki fiskalnej jest nie tylko ni˝sza ni˝ przy sta∏ym kursie, lecz tak˝e
ni˝sza ni˝ w gospodarce zamkni´tej.

Polityka pieni´˝na
Za∏ó˝my, ˝e paƒstwo znowu prowadzi ekspansywnà polityk´ pieni´˝nà
chcàc pobudziç popyt i wzrost gospodarczy.
Zwi´kszenie poda˝y pieniàdza wytràca gospodark´ z równowagi wewn´trznej i zewn´trznej, uruchamiajàc procesy dostosowawcze. Najpierw obni˝a si´ stopa procentowa, co m. in. pobudza wzrost zagregowanych wydatków i produkcji. Krajowa stopa procentowa jest teraz
ni˝sza od stopy procentowej za granicà (i < iz), wi´c kapita∏ odp∏ywa
za granic´, powodujàc deprecjacj´ krajowej waluty. Deprecjacja
zwi´ksza cenowà konkurencyjnoÊç towarów krajowych. W efekcie
eksport netto, zagregowane wydatki i produkcja zwi´kszajà si´, co pot´guje skutki ekspansji pieni´˝nej. (OczywiÊcie zwi´kszona produkcja
podbija stop´ procentowà, która znowu osiàga poziom Êwiatowy, i = iz.
Dopiero wtedy gospodarka powraca do równowagi wewn´trznej i zewn´trznej.) Poni˝sza ramka ilustruje skutki ∏agodnej i twardej polityki
pieni´˝nej w gospodarce z p∏ynnym kursem walutowym.

a

AE ↑→ Y ↑
M ↑→ i ↓→ 
CF ↓→ ε ↑→ NX ↑→ AE ↑→ Y ↑ .
S

r

b

AE ↓→ Y ↓
M ↓→ i ↑→ 
CF ↑→ ε ↓→ NX ↓→ AE ↓→ Y ↓ .
S

r

Skutki ∏agodnej i twardej polityki pieni´˝nej (p∏ynny kurs walutowy)

Podsumujmy: w gospodarce z p∏ynnym kursem walutowym ekspansywna polityka pieni´˝na jest skuteczniejsza ni˝ w gospodarce z kursem
sta∏ym i gospodarce zamkni´tej. Potwierdza to analiza restrykcyjnej polityki pieni´˝nej.
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El˝bieta Czarny
Dlaczego kraje handlujà ze sobà?

• KorzyÊci komparatywne jako podstawa
tradycyjnego handlu mi´dzyga∏´ziowego

• Wspó∏czesna gospodarka Êwiatowa a charakter
handlu mi´dzynarodowego

• Handel wewnàtrzga∏´ziowy jako nowa forma
wymiany mi´dzynarodowej

• Rola i przyczyny prowadzenia handlu
wewnàtrzga∏´ziowego
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El˝bieta Czarny

Dlaczego kraje handlujà ze sobà?

Od zarania dziejów ludzie handlujà ze sobà. Skoro tak robià, najpewniej na tym zyskujà. Przyjrzyjmy si´ naturze tych korzyÊci.
Teoretycy ekonomii wyró˝niajà dwa rodzaje mi´dzynarodowej wymiany dóbr. Pierwszy, okreÊlany mianem handlu mi´dzyga∏´ziowego, polega
na wymianie ró˝niàcych si´ od siebie produktów
pochodzàcych z ró˝nych bran˝. Z tym typem
handlu mamy do czynienia na przyk∏ad wtedy,
kiedy Polska sprzedaje Niemcom szynk´ i kupudr hab. El˝bieta Czarny
je aspiryn´ Bayera. Ten rodzaj wymiany bywa
Kolegium
te˝ okreÊlany jako tradycyjny handel mi´dzynaGospodarki Âwiatowej
rodowy, gdy˝ odnoszà si´ doƒ zarówno potoczne
Szko∏a G∏ówna Handlowa
wyobra˝enia o wymianie towarowej, jak i wypowiedzi klasyków teorii ekonomii. Drugim rodzajem wymiany jest handel podobnymi produktami wytwarzanymi w ramach jednej bran˝y,
czyli handel wewnàtrzga∏´ziowy (inaczej – dwukierunkowy). Przyk∏adem tego ostatniego jest sprzeda˝ do Francji niemieckich samochodów
Volkswagen i zakup w zamian francuskich samochodów Peugeot.
Przyczynà prowadzenia handlu mi´dzyga∏´ziowego jest obecnoÊç mi´dzynarodowych ró˝nic w kosztach produkcji. Z kolei podstawowymi
przyczynami prowadzenia handlu wewnàtrzga∏´ziowego sà: zró˝nicowanie produktu i obecnoÊç rosnàcych korzyÊci skali1, czyniàcych op∏acalnà produkcj´ du˝ej liczby jednostek. Wraz z post´pujàcym uprzemys∏owieniem gospodarek i rosnàcà zamo˝noÊcià spo∏eczeƒstw roÊnie
wzgl´dne znaczenie handlu wewnàtrzga∏´ziowego, choç jednoczeÊnie

1 Rosnàce korzyÊci skali wyst´pujà w przedsi´biorstwie wówczas, gdy wzrostowi produkcji towarzy-

szy spadek przeci´tnego kosztu wytwarzania (przy sta∏ych cenach czynników produkcji). Mamy z
nimi do czynienia np. wtedy, kiedy rozpocz´cie produkcji wymaga poniesienia wysokich kosztów
(np. budowa linii kolejowej). Wzrost produkcji oznacza wówczas roz∏o˝enie kosztu poczàtkowego
na coraz wi´kszà liczb´ jednostek, co obni˝a koszt przeci´tny.
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obserwuje si´ tendencj´ do zast´powania handlu innymi formami
wspó∏pracy gospodarczej (np. inwestycjami zagranicznymi).

èród∏a korzyÊci komparatywnych
w tradycyjnym handlu mi´dzynarodowym
Wymian´ mi´dzyga∏´ziowà opisujà tzw. tradycyjne teorie handlu, oparte
na koncepcji korzyÊci komparatywnych Davida Ricarda (zob. Ricardo,
1817). Uj´cie Ricarda stanowi kontynuacj´ myÊli Adama Smitha o absolutnych korzyÊciach z wymiany. Smith (1776) twierdzi∏, ˝e kraj korzysta
sprzedajàc za granic´ towary, w których wytwarzaniu ponosi ni˝sze koszty ni˝ jego partnerzy (ma wi´c absolutnà przewag´ kosztowà), i kupujàc
towary wytwarzane taniej za granicà. Gdyby wi´c w kraju A produkcja 1 kg
jab∏ek wymaga∏a 10 minut pracy (za Smithem i Ricardem zak∏adam, ˝e
tylko praca jest „produktywna” i tworzy towary), w kraju B zaÊ analogicznà iloÊç jab∏ek mo˝na by uzyskaç pracujàc 20 minut, to A – majàcy absolutnà przewag´ w produkcji jab∏ek – powinien je eksportowaç.
Ricardo szuka∏ uzasadnienia dla handlu prowadzonego przez dwa kraje,
z których jeden ma absolutnà przewag´ w produkcji wszystkich dóbr b´dàcych przedmiotem wymiany (czyli tzw. dóbr handlowych), drugi zaÊ jest
w ich wytwarzaniu mniej efektywny. Twierdzi∏, ˝e wymiana jest korzystna
dla wszystkich uczestników, jeÊli wyspecjalizujà si´ w wytwarzaniu tego,
w czym majà komparatywnà (wzgl´dnà) przewag´ kosztowà. Ten typ
przewagi polega na tym, ˝e kraj wytwarza dane dobro po koszcie wzgl´dnie ni˝szym w porównaniu z partnerami handlowymi albo jego przeci´tny koszt produkcji najmniej odstaje od podobnych kosztów ponoszonych
w innych krajach. Za∏ó˝my, ˝e kraje A i B produkujà jab∏ka w opisanych
wy˝ej warunkach, ale oprócz nich wytwarzajà ubrania. Jednostk´ odzie˝y
uzyskuje si´ w A pracujàc 60 minut, w B zaÊ – 180 minut. W takiej sytuacji, wcale nie A, lecz B powinien specjalizowaç si´ w produkcji jab∏ek!
Kraj A zrobi lepiej wytwarzajàc wy∏àcznie ubrania na potrzeby zarówno
w∏asnych nabywców, jak i mieszkaƒców kraju B. Kraj A produkuje odzie˝
trzy razy szybciej ni˝ B, a jab∏ka tylko dwa razy szybciej.
Powy˝sze oznacza, ˝e ka˝dy kraj ma zbiór dóbr, w których produkcji
mo˝e z powodzeniem konkurowaç na Êwiatowych rynkach bez wzgl´du na ogólny poziom efektywnoÊci stosowanej przez niego techniki.
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A handel mo˝e byç korzystny nie tylko dla liderów Êwiatowej produkcji,
lecz tak˝e dla paƒstw, które nie notujà absolutnej przewagi w wytwarzaniu ˝adnych dóbr. Te ostatnie muszà jednak dbaç o utrzymanie takiego poziomu p∏ac, który pozwoli im konkurowaç na Êwiatowym rynku (niekontrolowany wzrost p∏ac podnosi bowiem koszty wytwarzania
i w konsekwencji mo˝e spowodowaç wyparcie ich nawet z rynku towaru, w którego produkcji majà komparatywnà przewag´).
èróde∏ korzyÊci z wymiany mi´dzyga∏´ziowej upatruje si´ w ró˝nicach
mi´dzy krajami. Opisana powy˝ej teoria Ricarda odwo∏uje si´ do ró˝nic
w technice wytwarzania, która decyduje o tym, ˝e w kraju A zarówno
jab∏ka, jak i ubrania wytwarza si´ szybciej ni˝ w B. Z kolei Heckscher
i Ohlin (zob. Heckscher, 1949; Ohlin, 1933) za podstawowe êród∏o korzyÊci z wymiany uwa˝ajà odmienne wyposa˝enie w czynniki produkcji. Ich zdaniem, o kosztach produkcji decydujà proporcje zasobów pozostajàcych do dyspozycji poszczególnych gospodarek. Ka˝dy kraj
specjalizuje si´ w wytwarzaniu (i eksporcie) tych dóbr, których produkcja wymaga intensywnego u˝ywania czynnika posiadanego we wzgl´dnym nadmiarze. Taki czynnik jest tam bowiem relatywnie tani w porównaniu z czynnikiem, którego brakuje. Ka˝dy kraj powinien z kolei
kupowaç za granicà te dobra, w produkcji których wzgl´dnie intensywnie u˝ywa si´ czynnika, którego importerowi brakuje. Nie przypadkiem Arabia Saudyjska, a nie Japonia, jest potentatem w eksporcie
ropy naftowej. Z kolei zasobna w kapita∏ rzeczowy i ludzki Japonia z powodzeniem dostarcza na Êwiatowy rynek kapita∏och∏onne samochody
i komputery.
Inni autorzy wskazujà na dalsze êród∏a korzyÊci z handlu mi´dzyga∏´ziowego. Ottaviano i Puga (1998) piszà o korzyÊciach z lokalizacji.
W tym przypadku mo˝e chodziç zarówno o bliskoÊç rynków zbytu, jak
i o bezpieczeƒstwo polityczne lub ekonomiczne. Tak˝e odmienne gusty
nabywców mogà sprawiç, ˝e okreÊlone paƒstwo wytwarza pewne dobra
importujàc inne. Gdyby np. obywatele kraju zasobnego w kapita∏ bardziej ni˝ reszta Êwiata preferowali produkty kapita∏och∏onne, ten kraj –
na pozór paradoksalnie – móg∏by zostaç eksporterem dóbr pracoch∏onnych (wytwarzajàc wzgl´dnie du˝o dóbr kapita∏och∏onnych, konsumowa∏by ich wi´cej ni˝ reszta Êwiata).
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W konsekwencji, zgodnie z koncepcjà korzyÊci komparatywnych, ka˝dy kraj mo˝e znaleêç przedmiot specjalizacji, pozostawiajàc wytwarzanie innych dóbr partnerom handlowym. O tym, kto co ma wytwarzaç
(i eksportowaç), decydujà indywidualne cechy uczestników wymiany,
wynikajàce ze wspomnianych ró˝nic. Na wolnym handlu zyskujà wszyscy jego uczestnicy. Wymiana mi´dzynarodowa nie jest wi´c wy∏àcznie
okazjà do dalszego bogacenia si´ paƒstw najwy˝ej rozwini´tych. Jest
w niej równie˝ miejsce na korzyÊci odnoszone przez s∏abszych. Muszà
oni tylko prawid∏owo oceniç walory w∏asnych gospodarek.
W tradycyjnej analizie przedmiotem wymiany sà towary ró˝niàce si´
cechami fizycznymi. Ich produkcja wymaga odmiennych struktur
i wielkoÊci nak∏adów czynników produkcji. Uwaga badaczy skupia si´
na bran˝owej specjalizacji poszczególnych paƒstw. Dobra kupowane za
granicà i wytwarzane w kraju wzajemnie si´ uzupe∏niajà (sà komplementarne). Handluje si´ produktami pochodzàcymi z ró˝nych bran˝
i niepodobnymi do siebie ani pod wzgl´dem techniki produkcji, ani pod
wzgl´dem przeznaczenia (np. sukno i wino w modelu Ricarda). Rynki
majà charakter doskona∏ej konkurencji. Poniewa˝ korzyÊci z handlu
mi´dzyga∏´ziowego wynikajà z ró˝nic mi´dzy krajami, to im wi´ksze sà
te ostatnie, tym dajà wi´ksze szanse na korzyÊci z wymiany.

Rodzaje korzyÊci z tradycyjnego handlu
mi´dzynarodowego
Prowadzàc mi´dzyga∏´ziowà wymian´ z zagranicà, kraje odnoszà dwojakiego rodzaju korzyÊci. Pierwsze (zwane korzyÊciami z wymiany) wynikajà z tego, ˝e po otwarciu gospodarki wzgl´dne ceny zmieniajà si´
w porównaniu z tymi ze stanu autarkii. Opisane tu korzyÊci sà udzia∏em ma∏ych krajów, które nie wp∏ywajà na ceny Êwiatowe (sà cenobiorcami)2. Ich osiàgni´cie nie wymaga przeprowadzenia ˝adnych zmian

2 Cenotwórcami sà tzw. du˝e kraje. Ich produkcja lub popyt sà na tyle znaczàce, ˝e mogà spowodowaç zmian´ cen Êwiatowych. W skrajnym przypadku Êwiat przejmuje ich ceny. Du˝e kraje mogà odnosiç korzyÊci z wymiany, jeÊli dobro b´dàce przedmiotem handlu jest zró˝nicowane (wyst´puje w
wielu odmianach). Handel z zagranicà pozwala wówczas zwi´kszyç liczb´ odmian dost´pnych na
rynku opisywanego kraju. Tego przypadku tu nie omawiam. W przyk∏adzie ilustrowanym wykresem
1, w którym na Êwiecie sà tylko dwa paƒstwa, przyjmuj´, ˝e sà one ma∏e, a ceny Êwiatowe ustalajà
si´ na innym poziomie ni˝ w ka˝dym z nich w stanie autarkii.
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(dostosowaƒ) struktury produkcji. KorzyÊci z wymiany zilustruj´ przyk∏adem handlu podejmowanego przez dwa ma∏e kraje ró˝niàce si´
w stanie autarkii strukturà produkcji (wykres 1). Drugi rodzaj korzyÊci
wià˝e si´ ze specjalizacjà w produkcji dóbr, w których wytwarzaniu kraj
ma komparatywnà przewag´ (tzw. korzyÊci ze specjalizacji).
Wykres 1 ilustruje gospodarki krajów A i B, których obywateli cechujà
identyczne preferencje i odmienne struktury produkcji obu wytwarzanych dóbr (X i Y)3. Ka˝dy punkt na wykresie 1 odpowiada kombinacji
ró˝nych iloÊci dóbr X i Y (opisuje zatem ró˝ne struktury produkcji
i konsumpcji). Preferencje nabywców, czyli ich gusty, opisuj´ za pomocà funkcji u˝ytecznoÊci, której najwa˝niejszà cechà jest to, ˝e konsument
tym bardziej pragnie mieç dane dobro, im mniej go ma (˝eby nie by∏
mniej zadowolony ni˝ w sytuacji wyjÊciowej, za ka˝dà nast´pnà odebranà mu porcj´ dobra Y musi dostaç odpowiednio wi´cej dobra X). Struktury produkcji obu krajów opisujà punkty A i B. Ka˝da z opadajàcych
g∏adkich krzywych (tzw. krzywe oboj´tnoÊci – np. y0, y1) przedstawia
kombinacje iloÊci dóbr X i Y dajàce nabywcom takie samo zadowolenie
(np. majàc iloÊci dóbr odpowiadajàce punktom A i B, konsumenci sà
tak samo zadowoleni)4. Wy˝szej krzywej oboj´tnoÊci odpowiada wi´ksze zadowolenie.
Zak∏adam, ˝e na Êwiecie nie ma innych paƒstw poza A i B (po podj´ciu
wymiany ceny uzgodnione przez A i B stajà si´ cenami Êwiatowymi).
W sytuacji wyjÊciowej A i B nie handlujà (pozostajà w stanie autarkii, sà
zatem gospodarkami zamkni´tymi). Sta∏à u˝ytecznoÊç (czyli sta∏à si∏´
nabywczà; inaczej – dochód realny) w stanie autarkii reprezentuje
krzywa oboj´tnoÊci y0. Ze wzgl´du na podobieƒstwo preferencji jest ona
wspólna dla obu krajów. Struktur´ produkcji kraju A przedstawia punkt
A, zaÊ jego stosunek cen w stanie autarkii odzwierciedla tg α (w kraju
3 ˚eby uczyniç opisywanà sytuacj´ bardziej zbli˝onà do rzeczywistoÊci, mo˝na przyjàç, ˝e X i Y sà
agregatami z∏o˝onymi z wielu dóbr (np. ˝ywnoÊç i odzie˝).
4 W teorii handlu mi´dzynarodowego zak∏ada si´ zwykle, ˝e preferencje wszystkich cz∏onków spo∏eczeƒstwa mo˝na opisaç podobnie jak gusty pojedynczego nabywcy (szerzej zob. Samuelson,
1956). W tym celu przyjmuje si´ na przyk∏ad, ˝e u˝ytecznoÊç ca∏ego spo∏eczeƒstwa okreÊla funkcja u˝ytecznoÊci tzw. reprezentatywnego konsumenta. W powy˝szej analizie przyjmuj´ funkcj´ u˝ytecznoÊci Cobba-Douglasa o postaci U(x, y) = xc· yd, gdzie x, y - iloÊci nabywanych dóbr X i Y; c, d
– dodatnie parametry. W poni˝szym tekÊcie uto˝samiam maksymalizacj´ u˝ytecznoÊci spo∏eczeƒstwa z maksymalizacjà jego dochodu realnego. Szerzej na temat optymalizacji decyzji konsumenta
zob. np. Czarny, Nojszewska, 2000, rozdz. 1.
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Wykres 1. Handel mi´dzynarodowy a ró˝ne struktury produkcji
èród∏o: opracowanie w∏asne

B – odpowiednio – punkt B i tg β). Gdy oba kraje podejmà wymian´, wyznaczà wspólny stosunek cen zawierajàcy si´ mi´dzy proporcjami cen
ze stanu autarkii (przerywana linia o nachyleniu tg γ przechodzàca
przez punkty A i B). Handel przynosi korzyÊci, bowiem po jego podj´ciu
optymalnà wielkoÊç i struktur´ konsumpcji w obu paƒstwach reprezentuje punkt E, znajdujàcy si´ na wy˝szej krzywej oboj´tnoÊci (y1), a wi´c
odpowiadajàcy wy˝szemu dochodowi realnemu5.
Je˝eli po otwarciu gospodarki pod wp∏ywem zmiany cen nast´puje
zmiana struktury produkcji, to kraj mo˝e osiàgnàç dodatkowe korzyÊci
z handlu. Ich êród∏em jest specjalizacja. W stanie autarkii producenci
z ka˝dego paƒstwa próbujà wszak wytwarzaç wszystkie dobra w iloÊciach, które pozwalajà lokalnym nabywcom maksymalizowaç dochód
realny (przy danych mo˝liwoÊciach wytwórczych). Taki stan reprezen5 Podobne rozumowanie mo˝e dotyczyç dwóch krajów o identycznych strukturach produkcji (od-

powiada im taki sam punkt w I çwiartce uk∏adu wspó∏rz´dnych) i ró˝nych preferencjach (krzywe
oboj´tnoÊci mieszkaƒca jednego kraju sà np. wzgl´dnie strome, a drugiego – wzgl´dnie p∏askie).
Ró˝nice w nachyleniu krzywych oboj´tnoÊci w stanie równowagi przed otwarciem gospodarek sprawiajà, ˝e w stanie autarkii w obu krajach obowiàzujà ró˝ne ceny wzgl´dne. Po otwarciu gospodarek
ustalajà si´ wspólne ceny i osiàgalna staje si´ wy˝sza krzywa oboj´tnoÊci ni˝ w stanie autarkii.
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Wykres 2. Handel mi´dzynarodowy a korzyÊci ze specjalizacji
èród∏o: opracowanie w∏asne

tuje punkt P na wykresie 2. W P dochód realny jest równy y1 i przewy˝sza dochód osiàgany w ka˝dym innym punkcie krzywej mo˝liwoÊci produkcyjnych TT6. Widaç to z porównania krzywej y1 z krzywà oboj´tnoÊci przechodzàcà przez dowolny inny ni˝ P, punkt na linii TT (na
wykresie 2 przerywanà linià narysowano krzywà oboj´tnoÊci y0 przechodzàcà przez punkt B; obowiàzuje: y0 < y1).
Podj´cie handlu powoduje zmian´ wysokoÊci cen (lini´ 1, reprezentujàcà ceny w stanie autarkii, zast´puje linia 2). Zmiana cen, której nie towarzyszy zmiana struktury produkcji (punkt P), powoduje powstanie
opisanych wczeÊniej korzyÊci z wymiany (dochód realny roÊnie z y1 do
y2). Gdyby jednak badany kraj zmieni∏ swojà struktur´ produkcji tak, by
by∏a optymalna przy nowych cenach (punkt P’), realne dochody jego
obywateli wzros∏yby jeszcze bardziej (w punkcie konsumpcji E’ dochód
realny wynosi y3, takie ˝e y3 > y2).
6 Krzywa mo˝liwoÊci produkcyjnych przedstawia efektywne sposoby wytwarzania dóbr X i Y. Pokazuje wi´c, ile najwi´cej dobra X mo˝na wytworzyç przy danej wielkoÊci produkcji Y. Jej kszta∏t odzwierciedla rosnàcy alternatywny koszt produkcji (gdyby zwi´kszano produkcj´ dobra X, to wytworzenie ka˝dej nast´pnej jednostki wymaga∏oby rezygnacji z coraz wi´kszych iloÊci dobra Y).
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Opisany w∏aÊnie handel z zagranicà pozwala tak zmieniç struktur´ konsumpcji, ˝e przekracza ona mo˝liwoÊci produkcyjne badanego kraju. Na
wykresie 2 optymalny przy cenach Êwiatowych punkt produkcji (P’) nie
pokrywa si´ z maksymalizujàcym dochody realne obywateli punktem
konsumpcji (E’), le˝àcym powy˝ej krzywej mo˝liwoÊci produkcyjnych
badanego kraju (a wi´c niemo˝liwym do osiàgni´cia przy u˝yciu krajowego zasobu czynników produkcji). Oba punkty po∏àczono przerywanymi liniami tak, ˝e powsta∏ trójkàt handlu, w którym odcinek P’C przedstawia krajowy eksport dobra X, CE’ zaÊ – import Y.
Specjalizacja mo˝e prowadziç do wzrostu efektywnoÊci gospodarowania. W stanie autarkii ka˝dy kraj produkuje wielkà liczb´ ró˝norodnych
dóbr, a specjalizacja oznacza skoncentrowanie wysi∏ku na ich mniejszej
liczbie7. Czynniki produkcji, które w autarkii by∏y inwestycjà poczàtkowà w produkcj´ dóbr teraz kupowanych za granicà, mo˝na przeznaczyç
na wytworzenie wi´kszej iloÊci towarów, b´dàcych przedmiotem specjalizacji. Zwi´kszenie skali produkcji mo˝e w dodatku prowadziç do
obni˝enia kosztu przeci´tnego (gdy wyst´pujà rosnàce korzyÊci skali).
Co wi´cej, dzi´ki koncentracji wysi∏ku na niewielu dziedzinach mo˝na
udoskonaliç technik´ (np. dzi´ki procesowi uczenia si´). W konsekwencji, linia mo˝liwoÊci produkcyjnych TT na wykresie 2 przesuwa
si´ na zewnàtrz do po∏o˝enia T’T’. Nast´puje dalszy wzrost dochodu
realnego (do poziomu y4 w punkcie E'').

Wspó∏czesna gospodarka Êwiatowa a handel
mi´dzynarodowy
Koncepcja korzyÊci komparatywnych, stanowiàca podstaw´ opisu wymiany mi´dzyga∏´ziowej, jest spójna, a dostarczenie przyk∏adu opisywanego przez nià handlu nie nastr´cza problemów (wspomniana ju˝ wymiana odzie˝y na jab∏ka). Pozwala ona objaÊniç handel prowadzony
przez kraje, które si´ mi´dzy sobà ró˝nià (np. kraje uprzemys∏owione
i rozwijajàce si´). Jednak podejÊcie tradycyjne nie wystarcza, by opisaç

7 Na wykresie 2, gdzie kraj wytwarza tylko dwa dobra (X i Y) mo˝na to sobie wyobraziç traktujàc X
i Y jako agregaty z∏o˝one z wielu dóbr (np. X móg∏by byç odzie˝à, zaÊ Y – ˝ywnoÊcià). Wtedy ka˝dy
agregat obejmowa∏by w autarkii du˝à liczb´ odmian obu dóbr (np. na odzie˝ sk∏ada∏yby si´ zarówno bluzki i koszule, jak te˝ spodnie, spódnice, skarpety czy p∏aszcze). Handel pozwala∏by na rezygnacj´ z produkcji niektórych odmian i sprowadzanie ich z zagranicy.

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

137

od A do Z

Globalizacja 6 Czarna NM.q

GLOBALIZACJA

7/15/04

3:21 PM

Page 138

od A do Z

wszystkie strumienie wymiany obserwowane w dzisiejszej gospodarce
Êwiatowej. G∏ównym powodem zawodnoÊci tego podejÊcia jest drastyczne uproszczenie przedstawianego przezeƒ Êwiata. Nie ma w nim miejsca ani na przedsi´biorstwa wielonarodowe – inaczej – korporacje
transnarodowe, ani na niedoskona∏oÊç konkurencji. Dobra handlowe,
stanowiàce przedmiot wymiany, sà jednorodne (homogeniczne)
i mo˝liwe do wytworzenia w ka˝dym z handlujàcych paƒstw (nie ma ani
zró˝nicowanych produktów, ani nowinek technicznych). Za czynnik
produkcji nie uznaje si´ kapita∏u ludzkiego (uwzgl´dnia si´ jedynie mechanicznà zdolnoÊç cz∏owieka do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci).
Dzisiejszy Êwiat stawia teorii handlu mi´dzynarodowego dodatkowe
wymagania. Tradycyjne podejÊcie do handlu przestaje wystarczaç. Zacierajà si´ bowiem ró˝nice mi´dzy krajami. Zagraniczne inwestycje kapita∏owe pozwalajà zmniejszaç mi´dzynarodowe dysproporcje w wyposa˝eniu w kapita∏ i upowszechniaç nowe techniki produkcji. Migracje
z ubogich i przeludnionych krajów Po∏udnia do bogatych krajów Pó∏nocy
zmieniajà charakterystyk´ rynków pracy. W konsekwencji, na znaczeniu
tracà ró˝nice w zasobach naturalnych czynników produkcji. Coraz wa˝niejsze stajà si´ natomiast inne czynniki wytwórcze (np. kapita∏ ludzki).
Proces upodabniania si´ gospodarek dotyczy przede wszystkim krajów
wysoko rozwini´tych (uprzemys∏owionych), choç w pewnym stopniu
odnosi si´ równie˝ do gospodarek paƒstw nowo uprzemys∏owionych
i rozwijajàcych si´. Przejawem post´pujàcego upodabniania si´ krajów
jest unifikacja gustów nabywców. Prawie wsz´dzie na Êwiecie kupuje si´
hamburgery z McDonalds i oglàda filmy kr´cone w Hollywood. Upowszechnia si´ model konsumpcji znany z Europy Zachodniej i USA.
Upodabnianiu si´ struktur gospodarczych sprzyjajà procesy regionalnej
integracji ekonomicznej oraz mi´dzynarodowy przep∏yw czynników
produkcji. Przyspiesza je umi´dzynarodowianie procesów gospodarczych, którego przejawem jest ekspansja przedsi´biorstw wielonarodowych, inwestycji zagranicznych oraz obrotu uszlachetniajàcego8. Kon8 Mianem obrotu uszlachetniajàcego okreÊlam mi´dzynarodowy przep∏yw towarów b´dàcy skutkiem ich produkcji w wi´cej ni˝ jednym kraju. Dochodzi doƒ np. wtedy, kiedy Niemcy przesy∏ajà do
Polski tkanin´, dodatki krawieckie oraz wykroje, w Polsce szyje si´ ubrania zgodnie z niemieckim
projektem, po czym wysy∏a si´ je z powrotem do Niemiec. Bywa, ˝e w danym kraju jest wykonywany tylko jeden etap produkcji (np. doszywanie guzików).
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sekwencjà jest post´pujàca industrializacja. Towarzyszàcy jej wzrost
dochodu per capita powoduje, ˝e w koszyku dóbr nabywanych przez
mieszkaƒców ró˝nych krajów coraz mniej miejsca zajmujà homogeniczne produkty podstawowe (w tym zw∏aszcza ˝ywnoÊç). Zwi´ksza si´
natomiast konsumpcja dóbr zró˝nicowanych, wytwarzanych przez szeroko poj´ty przemys∏ przetwórczy. To oznacza nie tylko unifikacj´ preferencji, lecz równie˝ ich transformacj´ polegajàcà na wzroÊcie popytu
na ró˝norodne artyku∏y przetworzone i us∏ugi w porównaniu z zapotrzebowaniem na jednorodne produkty rolne.
Post´pujàcemu umi´dzynarodowieniu procesów ekonomicznych towarzyszy pojawienie si´ strumieni wymiany, które nie mieszczà si´
w tradycyjnych ramach teoretycznych. Znaczna cz´Êç Êwiatowego
handlu dokonuje si´ dziÊ bowiem mi´dzy krajami uprzemys∏owionymi, które nie ró˝nià si´ zbytnio ani relatywnymi zasobami czynników,
ani technikà produkcji. A przecie˝, takie kraje nie sà dobrymi kandydatami na partnerów prowadzàcych intensywny handel mi´dzyga∏´ziowy. RzeczywiÊcie, ich wymiana ma inny charakter. Dominuje w niej
bowiem jednoczesny eksport i import dóbr o podobnej zawartoÊci
identycznych czynników produkcji. Du˝a cz´Êç ich wzajemnych obrotów dotyczy raczej dóbr podobnych ni˝ ró˝nych (substytutów, a nie
dóbr komplementarnych). Dominujàca dawniej wymiana surowców
i ˝ywnoÊci z Po∏udnia na artyku∏y przetworzone z Pó∏nocy jest wypierana przez wymian´ jednych artyku∏ów przetworzonych na inne
(handel Pó∏noc – Pó∏noc; zob. np. Kol, Tharakan, 1989, s. 2). Co wi´cej, coraz cz´Êciej przedmiotem wymiany mi´dzynarodowej sà pó∏produkty o ró˝nym stopniu przetworzenia, nie zaÊ dobra finalne.

Znaczenie handlu wewnàtrzga∏´ziowego we
wspó∏czesnej wymianie mi´dzynarodowej
Handel podobnymi produktami pochodzàcymi z jednej ga∏´zi przemys∏u (inaczej – bran˝y) okreÊla si´ mianem wewnàtrzga∏´ziowego (dwukierunkowego). Powy˝sza definicja milczàco zak∏ada, ˝e w ramach
bran˝y produkty sà do siebie bardziej podobne ni˝ w skali mi´dzybran˝owej, co nie zawsze jest prawdà (szerzej zob. Czarny, 2002, s. 29
i nast.). Jednak z tej definicji nie wynika, o jakie podobieƒstwo chodzi.
Czym innym jest bowiem podobne przeznaczenie (wtedy komputer,
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maszyna do pisania, a nawet d∏ugopis sà substytutami), czym innym
zaÊ podobny sposób produkcji (wówczas substytutami sà smar
i benzyna).
Mimo niejasnoÊci definicyjnych zjawiska wymiany wewnàtrzga∏´ziowej
nie mo˝na bagatelizowaç. Jej obecnoÊç potwierdzajà bowiem badania
empiryczne. Grubel i Lloyd (1975) obliczyli, ˝e najwy˝ej po∏owa obrotów handlowych krajów uprzemys∏owionych jest zgodna z modelem
Heckschera-Ohlina, drugà zaÊ stanowi handel wewnàtrzga∏´ziowy.
A przecie˝ upowszechnianie si´ techniki i rozwój gospodarczy mogà
spowodowaç dalsze zwi´kszenie obrotów wewnàtrzga∏´ziowych. Ich intensyfikacji sprzyja równie˝ ogólna liberalizacja handlu, b´dàca m. in.
skutkiem dzia∏aƒ organizacji mi´dzynarodowych (np. GATT/WTO).
Wymiana podobnych produktów warta jest uwagi tak˝e dlatego, ˝e mo˝e zmieniç poglàdy na temat strat i korzyÊci towarzyszàcych udzia∏owi
w handlu mi´dzynarodowym. Wymiana wewnàtrzga∏´ziowa mo˝e bowiem powodowaç powstawanie mniejszych, wy∏àcznie wewnàtrzbran˝owych, kosztów otwarcia gospodarki. Wydaje si´ bowiem, ˝e ∏atwiej
jest przestawiç si´ z wytwarzania jednej odmiany odzie˝y na innà ni˝
przejÊç z produkcji ubraƒ na upraw´ zbó˝ (co wi´cej, niekiedy przestawienie si´ z produkcji dóbr pochodzàcych z jednego przemys∏u, na takie, które sà wytwarzane w innej bran˝y, jest w ogóle niemo˝liwe).
O handlu wewnàtrzga∏´ziowym g∏oÊno jest od poczàtku lat 60. Badajàc
wp∏yw integracji gospodarczej na wymian´ towarowà wewnàtrz EWG,
zauwa˝ono, ˝e specjalizacja i wymiana dotyczà tam raczej produktów
podobnych ni˝ ró˝nych (zob. m. in. Verdoorn, 1960, s. 311; Dréze,
1961). Wed∏ug Grubela i Lloyda (1975), w latach 1959-1967 a˝ 71%
wzrostu obrotów towarowych mi´dzy krajami EWG przypada∏o na handel wewnàtrzga∏´ziowy. Te informacje zdumia∏y teoretyków. Zgodnie
z postulatami Vinera (1950), konsekwencjà integracji gospodarczej
mia∏o byç bowiem o˝ywienie wymiany mi´dzyga∏´ziowej. Zniesienie
barier handlowych przybli˝a bowiem do idea∏u wolnego handlu i pobudza tradycyjnà wymian´ mi´dzyga∏´ziowà. Co wi´cej, obecnoÊç wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, zw∏aszcza w dwustronnym handlu mi´dzy
paƒstwami o podobnym wzgl´dnym zasobie czynników i zbli˝onej technice produkcji, zdawa∏a si´ byç nie do pogodzenia z koncepcjà korzyÊci
komparatywnych i tradycyjnymi teoriami handlu mi´dzynarodowego.
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W tych ostatnich przedmiotem obrotu sà bowiem jednorodne wyroby
pochodzàce z ró˝nych ga∏´zi przemys∏u, a ró˝nice mi´dzy krajami decydujà o kierunkach ga∏´ziowej specjalizacji oraz o mo˝liwych korzyÊciach z wymiany. Tymczasem w handlu wewnàtrzga∏´ziowym przedmiotem wymiany przestajà byç produkty doskonale jednorodne
(homogeniczne). W wymianie uczestniczà podobne do siebie wyroby
okreÊlonych bran˝, a niekiedy wr´cz nie dobra finalne, lecz pó∏produkty (podzespo∏y) o ró˝nym stopniu przetworzenia. Handel jest prowadzony mimo braku ró˝nic mi´dzy technikami dost´pnymi w poszczególnych krajach i stosowanymi przez firmy tworzàce bran˝´ oraz mimo
podobieƒstwa wzgl´dnych zasobów czynników produkcji. Specjalizacja
staje si´ w´˝sza ni˝ ga∏´ziowa. Jej przedmiotem jest produkcja pojedynczej odmiany lub wykonanie zbioru czynnoÊci. Oznacza to, ˝e np.
w handlu Niemiec z Francjà dochodzi nie tylko do wymiany francuskiego wina na niemieckie samochody, lecz równie˝ do sprzeda˝y niemieckich Volkswagenów w zamian za francuskie Peugeoty.
W przypadku wymiany wewnàtrzga∏´ziowej istotniejsza ni˝ w teoriach
tradycyjnych staje si´ kwestia sposobu agregacji produktów. Badajàc
handel mi´dzyga∏´ziowy, z równym powodzeniem odwo∏ywano si´ do
produkcji ca∏ej bran˝y (np. przemys∏ spo˝ywczy lub odzie˝owy), jak
i pojedynczego dobra (ubrania i jab∏ka). Analiza handlu wewnàtrzga∏´ziowego stawia inne wymagania. W ramach tej samej bran˝y wytwarza
si´ bowiem ró˝ne produkty (np. silniki samochodowe i gotowe samochody; samochody ma∏olitra˝owe i limuzyny). Gdyby wobec tego kraj
A importowa∏ z B silniki eksportujàc doƒ samochody, to analiza na poziomie ga∏´zi wykaza∏aby obecnoÊç wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, zaÊ
na poziomie produktu – nie.
Wymiana wewnàtrzga∏´ziowa cechuje inne typy krajów, ni˝ to opisywa∏a tradycyjna teoria handlu mi´dzynarodowego. Gospodarki, które podejmujà handel wewnàtrzga∏´ziowy, sà raczej podobne ni˝ ró˝ne. Skoro bowiem majà te same ga∏´zie przemys∏u, to dysponujà odpowiednim
do tego (a wi´c podobnym) wzgl´dnym zasobem czynników i zbli˝onà
technikà produkcji. Cechuje je wi´c podobieƒstwo proporcji zasobu
czynników i poziomu rozwoju technicznego. Co wi´cej, taki handel jest
domenà krajów uprzemys∏owionych, które majà rozwini´ty przemys∏
przetwórczy wytwarzajàcy dobra zró˝nicowane. Te paƒstwa sà bardziej
sk∏onne do prowadzenia wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, bowiem ich
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obywatele dysponujà podobnie wysokimi dochodami, co sprzyja
upodobnieniu si´ ich zachowaƒ. A podobieƒstwo preferencji jest podstawowà przyczynà prowadzenia handlu wewnàtrzga∏´ziowego.
W wymianie wewnàtrzga∏´ziowej uczestniczà najcz´Êciej zró˝nicowane produkty przemys∏u przetwórczego. Ich produkcj´ cechuje zwykle
obecnoÊç rosnàcych korzyÊci skali. Ich obecnoÊç towarzyszy sytuacji,
w której minimalizujàca koszt przeci´tny wielkoÊç produkcji pojedynczej firmy jest wzgl´dnie du˝a w porównaniu z wielkoÊcià popytu.
W takim przypadku liczba odmian wytwarzanych przez jeden kraj jest
ograniczona wielkoÊcià jego rynku wewn´trznego. Otwarcie gospodarki jest zatem równoznaczne z powi´kszeniem rynku, co pozwala zwi´kszyç skal´ rodzimej produkcji i obni˝yç jej koszt przeci´tny.

Handel wewnàtrzga∏´ziowy w tradycyjnych
teoriach handlu mi´dzynarodowego
Wobec empirycznych dowodów prowadzenia handlu wewnàtrzga∏´ziowego, zwolennicy uj´cia tradycyjnego tak modyfikujà swoje modele, by
nadal objaÊnia∏y kierunki wymiany obecnoÊcià korzyÊci komparatywnych, lecz jednoczeÊnie uwzgl´dnia∏y istnienie niedoskona∏oÊci konkurencji. Przyk∏adowo, autorzy teorii neoczynnikowych, nawiàzujàcych do uj´cia Heckschera-Ohlina, nadal upatrujà przyczyn
podejmowania handlu w ró˝nicach we wzgl´dnych zasobach czynników produkcji, ale piszà nie tylko o wyposa˝eniu krajów w kapita∏ i prac´, lecz tak˝e w inne czynniki produkcji (m. in. w kapita∏ ludzki oraz
zasoby naturalne). PodkreÊlajà te˝ znaczenie niejednorodnoÊci klasycznych czynników produkcji. Praca np. staje si´ prosta albo z∏o˝ona, kapita∏ zaÊ – rzeczowy i ludzki.
Kolejnà grupà zmodyfikowanych koncepcji tradycyjnych sà teorie neotechnologiczne, które k∏adà nacisk na konsekwencje rozwoju technicznego. Najbardziej znane sà: teoria luki technologicznej Posnera (1961),
teoria cyklu ˝ycia produktu Vernona (1966) oraz teoria korzyÊci skali.
Zgodnie z dwiema pierwszymi, korzyÊci komparatywne zmieniajà si´
w miar´ przechodzenia produktu przez fazy: innowacji, dojrzewania
oraz standardyzacji. Przyczynà eksportu nowinek technicznych mo˝e
byç np. prawna ochrona ich wytwarzania. Produkty standardowe mogà
byç natomiast wytwarzane taniej w krajach s∏abiej rozwini´tych ze
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wzgl´du na ni˝sze koszty surowców, taƒszà si∏´ roboczà itp. W konsekwencji, êród∏em korzyÊci z wymiany sà mi´dzynarodowe ró˝nice w poziomie wiedzy technicznej oraz szybkoÊci wprowadzania post´pu
technicznego.
Z kolei autorzy teorii korzyÊci skali piszà o rosnàcych korzyÊciach skali, które wyst´pujà wtedy, kiedy rozmiary produkcji i zbytu rosnà szybciej ni˝ nak∏ady czynników wytwórczych. Rozró˝niajà statyczne (krótkookresowe) oraz dynamiczne (Êrednio- i d∏ugookresowe) korzyÊci
skali. Te pierwsze pojawiajà si´ wówczas, gdy rzadziej przestawia si´
aparat produkcyjny na innà produkcj´, koszty sta∏e rozk∏adajà si´ na
wi´kszà liczb´ jednostek lub wprowadza si´ usprawnienia techniczno-organizacyjne zwi´kszajàce produkcyjnoÊç czynników wytwórczych.
Bardziej radykalne zmiany techniki produkcji i sprzeda˝y prowadzà do
powstania dynamicznych korzyÊci skali. Ich przejawem jest np. zwi´kszenie zdolnoÊci produkcyjnych urzàdzeƒ wytwórczych oraz udoskonalenie techniki. ObecnoÊç statycznych lub dynamicznych rosnàcych korzyÊci skali sk∏ania do zwi´kszania produkcji, co zmusza do szukania
nowych rynków zbytu, a wi´c do rozwijania handlu z zagranicà (zob.
np. Corden, 1979, s. 10).

Nowe teorie handlu a wymiana
wewnàtrzga∏´ziowa
Obok uj´ç tradycyjnych powstajà równie˝ tzw. nowe teorie wymiany,
które za przyczyn´ prowadzenia handlu mi´dzynarodowego uznajà takie niedoskona∏oÊci konkurencji, jak np.: obecnoÊç – wspomnianych
ju˝ – rosnàcych korzyÊci skali oraz ró˝nicowanie produktów, czyli wyst´powanie wielu odmian dóbr zaspokajajàcych te same potrzeby,
lecz nie w identyczny sposób (poszczególne odmiany sà niedoskona∏ymi substytutami)9. Analizujàc przyczyny prowadzenia handlu z zagranicà, twórcy nowych teorii wymiany k∏adà nacisk nie tylko na czynniki

9 Przyk∏adem produktu zró˝nicowanego jest – jak wspomina∏am - samochód osobowy. Z punktu wi-

dzenia wielu nabywców samochód marki Peugeot nie jest takim samym dobrem jak Volkswagen.
Tymczasem zwolennik tradycyjnego podejÊcia do handlu, patrzàcy na eksport samochodów Peugeot
z Francji do Niemiec i niemiecki eksport Volkswagenów do Pary˝a, uzna∏by to za nieefektywny
przewóz samochodów tam i z powrotem...
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poda˝owe (jak to zwykle by∏o w teoriach tradycyjnych), ale i na popytowà stron´ rynku. Zale˝noÊç struktury handlu i cech popytu opisa∏
m.in. Linder (1961), badajàcy wymian´ prowadzonà przez kraje charakteryzujàce si´ bliskoÊcià geograficznà oraz wzgl´dnym podobieƒstwem ekonomicznym (podobne wyposa˝enie w czynniki produkcji,
podobny poziom rozwoju itp.). Jego zdaniem, kraj nie osiàga korzyÊci
komparatywnych w produkcji dobra, na które nie ma znaczàcego popytu na dobrze znanym producentowi rynku wewn´trznym. Wytwarzajàc
tylko na eksport nale˝y si´ bowiem dostosowaç do nieznanych warunków rynkowych, co bywa kosztowne, a nawet niemo˝liwe. Kraje specjalizujà si´ zatem w produkcji tych dóbr, które chce kupowaç wi´kszoÊç
ich obywateli. O rozmiarach popytu na produkt (i jego odmiany) decyduje zamo˝noÊç spo∏eczeƒstwa. Wy˝szy dochód per capita sk∏ania nabywców do preferowania odmian o wy˝szej jakoÊci. Wobec tego, najbardziej intensywny dwustronny handel wewnàtrzga∏´ziowy jest
prowadzony przez kraje o podobnych strukturach popytu, a wi´c i zbli˝onej wysokoÊci dochodów obywateli, a w konsekwencji – o podobnym
poziomie rozwoju i zbli˝onych gustach nabywców.
W latach 70. i 80. XX w. powsta∏o wiele modeli wymiany wewnàtrzga∏´ziowej, w których êród∏em korzyÊci z wymiany sà dwa rodzaje
ró˝nicowania produktów. Odmiany produktów zró˝nicowanych mogà si´ bowiem ró˝niç jakoÊcià (mówimy wtedy o pionowym ró˝nicowaniu produktu; ten typ ró˝nicowania by∏ przedmiotem analizy cytowanego Lindera) albo istotnymi, z punktu widzenia u˝ytkownika,
cechami pozajakoÊciowymi (ró˝nicowanie poziome). W rzeczywistoÊci ró˝nicowania: poziome i pionowe, wyst´pujà ∏àcznie. Towary ró˝nià si´ bowiem zarówno jakoÊcià, jak i kolorem lub kszta∏tem.
Poniewa˝ jednak przyczyny prowadzenia mi´dzynarodowej wymiany produktów zró˝nicowanych poziomo i pionowo sà ró˝ne, poni˝ej
osobno omawiam obie formy ró˝nicowania produktów i zwiàzany
z nimi poziomy i pionowy handel wewnàtrzga∏´ziowy.
O poziomym ró˝nicowaniu produktu mówi si´ wówczas, gdy poszczególne odmiany majà takà samà jakoÊç, lecz ró˝nià si´ innymi cechami
wa˝nymi z punktu widzenia konsumentów. Chodzi o cechy widoczne
(barwa tkaniny) lub odczuwane (smak koniaku). Zdaniem Weiganda
i Lehmanna (1997, s. 477) w przypadku ró˝nicowania poziomego badana odmiana wykazuje wi´ksze nat´˝enie przynajmniej jednej cechy,
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ale za to mniejsze nat´˝enie cechy innej. W przypadku samochodu
mo˝e np. chodziç o wi´kszà pojemnoÊç silnika i mniejsze przyspieszenie. Poziome ró˝nicowanie produktu wyst´puje równie˝ wówczas, gdy
produkty sà identyczne, lecz nabywcy uwa˝ajà je za odmienne, np.
wskutek powodzenia reklamy promujàcej dany wyrób (skoro konsumenci uwa˝ajà aspiryn´ Bayera za lepszà od innych rodzajów kwasu
acetylosalicylowego i popierajà t´ opini´ cz´stszym jej kupowaniem, to
ekonomista musi traktowaç ró˝ne rodzaje tego specyfiku jako produkty zró˝nicowane, choçby farmaceuta przekonywa∏ go o ich identycznym sk∏adzie chemicznym). Bywa i tak, ˝e nabywcy odmiennie traktujà identyczne produkty pochodzàce z ró˝nych paƒstw (Armington,
1969). Przes∏anki takiego post´powania sà tylko cz´Êciowo racjonalne,
po cz´Êci zaÊ wynikajà z przyczyn psychologicznych (tradycja, uprzedzenia itp.).
W przypadku poziomego ró˝nicowania produktu nie ma ani odmian,
które wszyscy uwa˝ajà za najlepsze, ani takich, których nikt nie chce.
Po prostu jedni kupujà czarne swetry, inni czerwone, a niektórzy niebieskie. Sà te˝ tacy, którzy lubià mieç kilka swetrów w ró˝nych kolorach. Z punktu widzenia ka˝dej grupy nabywców dobrem nie jest po
prostu sweter, lecz jego odmiana o okreÊlonym fasonie i kolorze.
Popyt konsumenta, który przestaje uznawaç wyroby ró˝nych firm z danej bran˝y za homogeniczne (np. identyfikuje mark´ towaru, preferuje kolory oferowane przez wybranych producentów), charakteryzuje
opadajàca linia popytu. JeÊli nie ma barier wejÊcia, na rynek takiego
produktu dopóty wchodzà nowe firmy, dopóki poda˝ nie zwi´kszy si´ na
tyle, ˝e spadek ceny obni˝y do zera zysk ka˝dej z nich. Taki rynek okreÊla si´ mianem monopolistycznie konkurencyjnego. Dzia∏a na nim wiele firm, wytwarzajàcych ró˝ne odmiany produktu zró˝nicowanego poziomo przy u˝yciu podobnych technik.
Cechy popytu nabywców kupujàcych produkty wytwarzane na opisanym w∏aÊnie rynku mogà byç dwojakie. W modelach nawiàzujàcych do
koncepcji Chamberlina (1933) zak∏ada si´, ˝e konsumenci lubià ró˝norodnoÊç (love of variety) i chcà nabywaç nie jednà odmian´ dobra,
lecz jak najwi´cej (zob. Dixit i Stiglitz, 1977; Krugman, 1979, 1980).
Z kolei w modelach odwo∏ujàcych si´ do opracowania Hotellinga
(1929 r.) nabywcy chcà mieç dobro o ÊciÊle okreÊlonej kombinacji
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cech, przy czym podobna liczba konsumentów uwa˝a za idea∏ ka˝dà
z mo˝liwych do wytworzenia odmian10. Nabywca nie chce kupowaç
wielu odmian, lecz jednà ulubionà (love of characteristics). Na zakup
odmiany subiektywnie gorszej od idea∏u zgadza si´ tylko wtedy, kiedy jej
cena jest odpowiednio ni˝sza (zob. Lancaster, 1979, 1980 oraz Helpman, 1981).
Opisana w∏aÊnie sk∏onnoÊç nabywców do ró˝norodnoÊci oraz wyst´powanie w produkcji rosnàcych korzyÊci skali stanowià przyczyny prowadzenia poziomego handlu wewnàtrzga∏´ziowego. W obliczu rosnàcych
korzyÊci skali ka˝demu krajowi op∏aca si´ specjalizacja w produkcji niektórych odmian i import pozosta∏ych (gdyby produkcja dóbr zró˝nicowanych by∏a pod wzgl´dem technicznym identyczna w ró˝nych krajach
i wykazywa∏a sta∏e korzyÊci skali, to jej efekty by∏yby takie same w przypadku produkcji w kraju i produkcji po∏àczonej z wymianà). Po otwarciu gospodarki nabywcy zyskujà, poniewa˝ mogà wybieraç z spoÊród
wielu odmian krajowych i zagranicznych. Ci, którzy chcà mieç wiele
ró˝nych odmian produktu, cieszà si´ mo˝liwoÊcià kupowania dodatkowych dóbr z importu. Ci, którzy chcà dostaç idea∏, majà na to wi´ksze
szanse, gdy˝ na rynku pojawiajà si´ niedost´pne wczeÊniej towary zagraniczne. Co wi´cej, poszczególne odmiany stajà si´ taƒsze, poniewa˝
wi´ksza produkcja (na rynek wewn´trzny i na eksport) pozwala wytwórcom obni˝aç koszt przeci´tny.
Inny sposób ró˝nicowania dóbr dotyczy ich jakoÊci (ró˝nicowanie pionowe). Tym razem odmiana o wy˝szej jakoÊci wykazuje wi´kszà intensywnoÊç pewnej cechy (cech) lub ma dodatkowà w∏aÊciwoÊç, której nie
ma gorsza odmiana (Weigand, Lehmann, 1997, 477). Na przyk∏ad, samochody o podobnej wielkoÊci mogà mieç klimatyzacj´, poduszki powietrzne czy system ABS albo ich nie mieç.
Ró˝nice w jakoÊci sà bardziej obiektywne ni˝ ró˝nice cech pozajakoÊciowych i wià˝à si´ raczej z technikà produkcji ni˝ z subiektywnym
nastawieniem konsumenta. Zazwyczaj poprawa jakoÊci wymaga poniesienia dodatkowych nak∏adów. Wraz ze wzrostem jakoÊci roÊnie zatem
10 Gdyby gusty nabywców by∏y skoncentrowane wokó∏ nielicznych spoÊród wielu mo˝liwych do wytworzenia odmian powsta∏by rynek oligopolistyczny z kilkoma firmami oferujàcymi ró˝ne odmiany
produktu (zob. Eaton, Kierzkowski, 1984). Wydaje si´, ˝e opis tego rynku przekonujàco t∏umaczy
powodzenie kreatorów mody.
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jednostkowa cena produktu (a nie – jak zazwyczaj w przypadku ró˝nicowania poziomego – wszystkie odmiany sà wytwarzane przy u˝yciu
podobnych technik i sprzedawane po zbli˝onej cenie).
W przypadku produktów zró˝nicowanych pionowo odmian´ optymalnà
z punktu widzenia ka˝dego konsumenta ∏atwo jest zidentyfikowaç: ka˝dy chce mieç produkt o najwy˝szej osiàgalnej jakoÊci. Konsumenci majà zatem identyczne gusty. Poniewa˝ jednak cena roÊnie wraz ze wzrostem jakoÊci produktu, ka˝dy wybiera rodzaj kupowanego dobra
uwzgl´dniajàc posiadane dochody. Wybór nie wynika wi´c z zami∏owania do ró˝norodnoÊci, lecz z ró˝nic dochodowych11. Konsumenci zadowalajà si´ odmianà najlepszà jakoÊciowo spoÊród odmian dost´pnych
finansowo (zob. np. Falvey i Kierzkowski, 1987; Gabszewicz, Shaked,
Sutton i Thisse, 1981 oraz Shaked i Sutton, 1984).
Inna definicja pionowego handlu wewnàtrzga∏´ziowego traktuje go jako wymian´ pó∏produktów i dóbr finalnych (odwo∏ujàc si´ do poprzedniej definicji, pó∏produkt mo˝na uznaç za gorszy jakoÊciowo produkt
finalny). OkreÊlajàc pionowy handel wewnàtrzga∏´ziowy za pomocà
nowej definicji, wskazuje si´ na korzyÊci z handlu zwiàzane z wieloetapowoÊcià produkcji i lokowaniem cz´Êci procesu produkcji, w ró˝nych krajach (tzw. fragmentaryzacja produkcji, zob. np. Jones, Kierzkowski, 1990 i 1999). Warto poÊwi´ciç uwag´ przyczynom
prowadzenia pionowego handlu wewnàtrzga∏´ziowego pó∏produktami
i dobrami finalnymi, poniewa˝ jego znaczenie stale roÊnie. Niektórzy
twierdzà wr´cz, ˝e wypiera on mi´dzynarodowy obrót dobrami finalnymi (zob. np. Burda, Dluhosch, 2000, s. 2).
Wewnàtrzga∏´ziowa wymiana pó∏produktów i dóbr finalnych pochodzàcych z danej bran˝y dokonuje si´ najcz´Êciej w bran˝ach charakteryzujàcych si´ wzgl´dnie luênym powiàzaniem poszczególnych etapów
produkcji. W∏aÊnie tam da si´ bowiem doÊç ∏atwo rozdzieliç produkcj´
11 Nie wszyscy teoretycy podzielajà ten poglàd. Zdaniem niektórych, przyczynà odmiennych wybo-

rów bywa sk∏onnoÊç konsumentów do ró˝norodnoÊci, która jest inaczej rozumiana ni˝ w przypadku popytu na produkt zró˝nicowany poziomo. Wed∏ug Fersterera i Landesmanna (1998, s. 3), niektórzy konsumenci wolà mieç produkt w kilku ró˝nych jakoÊciowo odmianach (i kupowaç je po
ró˝nych cenach) ni˝ posiadaç kilka sztuk produktu o takiej samej jakoÊci. Tak jest w przypadku u˝ywania ró˝nych typów ubraƒ: od najgorszej jakoÊciowo odzie˝y roboczej po odÊwi´tny garnitur. Z kolei Shaked i Sutton (1987, s. 134) piszà o ró˝nej wra˝liwoÊci nabywców na zmiany jakoÊci. Osoby
najbardziej wyczulone na wysokà jakoÊç sà sk∏onne najwi´cej zap∏aciç za jej popraw´.
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poszczególnych komponentów. Kol i Rayment (1989, s. 51 i nast´pne)
opisujà proces produkcji, który sk∏ada si´ z wielu elementów, a specjalizacja pozwala minimalizowaç przeci´tny koszt produkcji. JeÊli specjalizacja przekracza granice paƒstw, mo˝e nast´powaç jednoczesny eksport i import towaru lub pó∏produktów niezb´dnych do jego
wytworzenia. Je˝eli producenci pozostajà w tej samej bran˝y, taki handel mo˝na uznaç za wewnàtrzga∏´ziowy.
Jones i Kierzkowski (2001) dowodzà z kolei, ˝e dawniej w produkcji
dóbr finalnych wykorzystywano surowce i pó∏produkty kupowane na
innych rynkach ni˝ ten, na którym sprzedawano produkt. W miar´
up∏ywu czasu zwi´ksza si´ skala produkcji i coraz trudniej jest zapewniç dostawy potrzebnych pó∏produktów. Coraz wi´cej z nich wytwarza
si´ wi´c w rozbudowujàcej si´ jednostce produkcyjnej. Notuje si´
i tendencje przeciwne (Jones, Kierzkowski, 2001, s. 366). Doskonalenie form transportu i przesy∏u informacji oraz spadek ich kosztu
pozwalajà efektywnie dzieliç proces produkcji na coraz wi´cej wyspecjalizowanych czynnoÊci. Konsekwencjà obu zjawisk jest fragmentaryzacja procesu produkcji. Jej celem jest optymalne wykorzystanie przewagi lokalizacji poszczególnych etapów produkcji tam, gdzie
intensywnie u˝ywane czynniki produkcji sà wzgl´dnie bardziej produkcyjne albo tanie. Takim dzia∏aniom towarzyszy obni˝anie si´ przeci´tnego kosztu produkcji. Dawniej fragmentaryzacja produkcji obejmowa∏a ró˝ne regiony jednego kraju. Tak by∏o ze wzgl´du na ∏atwy
podzia∏ procesu produkcji w granicach paƒstwa majàcego jednolity
system prawny i znany rynek. W miar´ wzrostu skali produkcji upowszechnia si´ jednak fragmentaryzacja mi´dzynarodowa. Pozwala ona
bowiem wykorzystywaç wi´ksze ró˝nice w produkcyjnoÊci i/lub cenach
czynników wytwórczych.
Produktem ubocznym tak opisanej fragmentaryzacji produkcji jest powstawanie dodatkowych kosztów zwiàzanych z ∏àczeniem poszczególnych etapów w ca∏oÊç. Chodzi o finansowanie wyspecjalizowanych
us∏ug (np. transportowych oraz zwiàzanych z przekazem informacji
i koordynacjà). Ró˝nym poziomom fragmentaryzacji produkcji towarzyszy ró˝ny koszt takich us∏ug. Gdy proces produkcji podzielony jest na
wi´cej etapów, ten koszt roÊnie. JednoczeÊnie jednak dzi´ki rozcz∏onkowaniu produkcji obni˝a si´ koszt kraƒcowy, poniewa˝ fragmentaryzacja
pozwala wykorzystywaç najtaƒsze êród∏a dostaw poszczególnych ele-
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mentów. W konsekwencji, przy wytwarzaniu ma∏ej liczby jednostek produktu nie op∏aca si´ w ogóle dzieliç produkcji na etapy. Gdy natomiast
produkcja przekracza pewnà krytycznà wielkoÊç, optymalny jest podzia∏
produkcji na cz´Êci, gdy˝ to minimalizuje koszt wytwarzania.
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Leokadia Or´ziak

Globalizacja rynków finansowych

Dobrze rozwini´ty rynek finansowy jest podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania gospodarki. Na rynku tym nast´puje bowiem przep∏yw
funduszy od dysponentów nadwy˝ek Êrodków pieni´˝nych do podmiotów poszukujàcych tych Êrodków na finansowanie swej dzia∏alnoÊci (przedsi´biorstwa, w∏adze centralne i lokalne, gospodarstwa
domowe oraz inne podmioty). Przep∏yw ten mo˝e
dokonywaç si´ bezpoÊrednio bàdê za poÊrednictwem instytucji finansowych (g∏ównie banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych).

prof. zw. dr hab.
Leokadia Or´ziak
Katedra Finansów
Mi´dzynarodowych
Szko∏a G∏ówna Handlowa

W ciàgu dwóch minionych dziesi´cioleci nast´powa∏o coraz silniejsze wzajemne powiàzanie rynków
finansowych na Êwiecie. W rezultacie tego procesu rynki te nabra∏y charakteru globalnego. Oznacza to, ˝e w dokonywanych
na nich transakcjach w coraz wi´kszym stopniu uczestniczà podmioty
(g∏ównie przedsi´biorstwa, banki oraz inne instytucje finansowe) dzia∏ajàce na skal´ mi´dzynarodowà. W konsekwencji na funkcjonowanie krajowych rynków finansowych oddzia∏uje wiele czynników zewn´trznych, na
które poszczególne kraje nie majà praktycznie wi´kszego wp∏ywu.
Globalizacja rynków finansowych jest elementem szerszego zjawiska, którym jest globalizacja gospodarek narodowych. Choç globalizacja nie jest
zjawiskiem nowym, zacz´∏a byç widoczna ju˝ w XIX wieku wraz ze wzrostem udzia∏u handlu zagranicznego w dochodzie narodowym krajów
uczestniczàcych w wymianie mi´dzynarodowej, nasileniem si´ fali migracji mi´dzy krajami i kontynentami oraz zwi´kszeniem mi´dzynarodowego
przep∏ywu kapita∏u w obrocie mi´dzynarodowym1. Jednak dopiero w ostat-

1 Szerzej zob. W. Camard: Globalization in historical perspective. Charting the future from the
past. „IMF Survey” (International Monetary Fund) z 16 wrzeÊnia 2002 r.
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nich latach sta∏a si´ ona przedmiotem powszechnego zainteresowania. Powodem by∏o nasilenie si´ wielu zjawisk, b´dàcych efektem tego procesu,
w tym tak˝e negatywnych z punktu widzenia niektórych krajów. Samo poj´cie „globalizacja” nie jest jednoznaczne. Upowszechni∏o si´ ono w literaturze ekonomicznej w latach osiemdziesiàtych minionego wieku. Niektórzy
widzà globalizacj´ jako zjawisko korzystne, nieuniknione i nieodwracalne,
majàce kluczowe znaczenie dla pomyÊlnego rozwoju gospodarki Êwiatowej.
Inni zaÊ uwa˝ajà, ˝e przyczynia si´ ona do pog∏´bienia nierównoÊci w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów i regionów2. Najcz´Êciej globalizacja jest definiowana jako post´pujàca integracja gospodarek narodowych, dokonujàca si´ w rezultacie rozwoju handlu oraz zwi´kszania
strumieni finansowych. Czasami poj´cie globalizacji odnosi si´ te˝ do przep∏ywu przez granice paƒstw osób i wiedzy3.
OECD definiuje globalizacj´ jako „proces, w wyniku którego rynki krajowe
oraz procesy wytwórcze stajà si´ coraz bardziej powiàzane poprzez wymian´
towarów i us∏ug oraz przez przep∏yw kapita∏ów oraz technologii”. Najprostszym instrumentem pomiaru tego powiàzania jest relacja mi´dzy globalnym
eksportem dóbr i us∏ug a ∏àcznà produkcjà Êwiatowà. Od 1950 r. do 2000 r.
relacja ta wzros∏a z 7% do 16%. W tym czasie eksport towarów i us∏ug zwi´kszy∏ si´ niemal 16-krotnie, Êwiatowy PKB wzrós∏ zaÊ 7-krotnie. Praktycznie
wszystkie kraje Êwiata sà ze sobà coraz ÊciÊlej powiàzane poprzez handel
mi´dzynarodowy. Drugim wa˝nym przejawem globalizacji jest mi´dzynarodowy przep∏yw kapita∏u. JeÊli chodzi o zagraniczne inwestycje bezpoÊrednie,
to ich ∏àczny wolumen zwi´kszy∏ si´ z 0,4% Êwiatowego PKB w 1982 r. do
3,8% w 2000 r. Jeszcze szybszy wzrost zanotowano w odniesieniu do przep∏ywu kapita∏ów krótkoterminowych. Ogólna wartoÊç operacji dokonywanych
w mi´dzynarodowym obrocie akcjami i obligacjami realizowanym mi´dzy
krajami uprzemys∏owionymi w 2000 r. przekroczy∏a 100% PKB tych krajów,
podczas gdy w 1980 r. wynosi∏a zaledwie 10%. Nale˝y te˝ dodaç, ˝e wolumen
transakcji zawieranych na rynku walutowym zwi´kszy∏ si´ w tym okresie ponad dziesi´ciokrotnie, osiàgajàc Êrednio dziennie ponad 1.500 mld USD4.
2 Zob. szerzej: Developing countries need social safety nets to temper side effects of globalization.
„IMF Survey” (International Monetary Fund) z 16 grudnia 2002 r.
3 Globalization brings both promise and challenges to countries on path to development. „IMF
Survey” (International Monetary Fund), Supplement, wrzesieƒ 2002 r.
4 Por. La globalisation dans l`oeil du cyclone. „Courrier Économique et Financie“ (KBC,
Bruxelles) nr 1/2002.
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Oceniajàc t´ wielkoÊç obrotu na rynkach walutowych, warto wskazaç, ˝e
by∏a ona zbli˝ona do ∏àcznej kwoty rezerw dewizowych (bez z∏ota) posiadanych przez banki centralne wszystkich krajów Êwiata: na koniec 2000 r. rezerwy te wynios∏y 1.544 mld USD, a na koniec marca 2002 r. 1.953 mld
USD5. Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e du˝a cz´Êç transakcji walutowych dotyczy przep∏ywu kapita∏u krótkoterminowego. Kapita∏ tego rodzaju
jest bardzo mobilny. Mo˝e wi´c szybko przemieszczaç si´ mi´dzy krajami
i w odró˝nieniu od kapita∏u przep∏ywajàcego w formie inwestycji bezpoÊrednich charakteryzuje si´ du˝à niestabilnoÊcià. NiestabilnoÊç ta jest najcz´Êciej efektem zmiennoÊci ocen uczestników rynków finansowych na temat
obecnej i przysz∏ej sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów. Decyzje podejmowane na ich podstawie owocujà zmniejszeniem lub zwi´kszeniem
wolumenu kapita∏ów przep∏ywajàcych mi´dzy krajami. To z kolei mo˝e powodowaç wi´ksze lub mniejsze wahania kursów walutowych.
Globalizacja rynków finansowych niesie ze sobà znaczne korzyÊci zarówno
dla gospodarek poszczególnych krajów, jak i dla inwestorów oraz podmiotów poszukujàcych dodatkowych êróde∏ finansowania. Z drugiej strony
wià˝e si´ z nià dodatkowe ryzyko dla uczestników rynku i nowe wyzwania
dla instytucji odpowiedzialnych za kszta∏towanie polityki gospodarczej.

Si∏y nap´dowe procesu globalizacji rynków
finansowych
SpoÊród wielu czynników le˝àcych u pod∏o˝a globalizacji rynków finansowych za najwa˝niejsze mo˝na uznaç: globalizacj´ gospodarek krajowych,
liberalizacj´ krajowych rynków finansowych i zwiàzanà z tym rosnàcà konkurencj´ mi´dzy instytucjami finansowymi oraz rozwój nowoczesnych
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.
Globalizacja gospodarek krajowych oznacza w praktyce rozprzestrzenianie si´ na ró˝ne kraje i regiony Êwiata aktywnoÊci gospodarczej. Chodzi
przede wszystkim o produkcj´ i inwestycje w sferze produkcyjnej. W efekcie coraz cz´Êciej cz´Êci sk∏adowe danego wyrobu produkowane sà w jednym kraju (bàdê kilku krajach), montowane w innym kraju (bàdê krajach),
a finalny produkt jest sprzedawany na ca∏ym Êwiecie. G∏ównymi uczestni-

5 Por. Annual Report 2002. International Monetary Fund (Washington), s. 96.
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kami tego procesu sà wielkie firmy (korporacje) mi´dzynarodowe, nastawione na rozwijanie dzia∏alnoÊci o charakterze globalnym. W ostatnich
dwóch dekadach odnotowano stopniowe zmniejszanie przez wiele krajów
barier w dost´pie do rynków narodowych. Sprzyja∏o to rozwojowi aktywnoÊci zarówno tych korporacji, jak i wielu innych uczestników handlu mi´dzynarodowego. By∏ to silny bodziec do rozwoju Êwiatowego eksportu towarów i us∏ug, który w latach 1983-1992 kszta∏towa∏ si´ Êrednio rocznie na
poziomie 2,3 bln USD, zaÊ w 2001 r. osiàgnà∏ 7,6 bln USD, a wi´c wielkoÊç
ponad trzykrotnie wy˝szà6. Ten dynamiczny rozwój eksportu i zwiàzana
z nim dzia∏alnoÊç produkcyjna by∏y z kolei silnie uwarunkowane dost´pem
do ró˝nych êróde∏ finansowania. Rozwój mi´dzynarodowej aktywnoÊci
przedsi´biorstw niejako wymusi∏ wi´c dostosowania na rynkach finansowych. Z drugiej strony zmiany dokonujàce si´ na tych rynkach, u∏atwiajàce przeprowadzanie transakcji finansowych, sprzyja∏y procesowi globalizacji gospodarek.
Liberalizacja krajowych rynków finansowych obejmowa∏a przede
wszystkim zmniejszenie ograniczeƒ w funkcjonowaniu krajowych instytucji finansowych. W wielu krajach zmieni∏y si´ regulacje odnoszàce si´ do
zakresu us∏ug, które mogà byç Êwiadczone przez instytucje finansowe. Istniejàce instytucje uzyska∏y mo˝liwoÊç Êwiadczenia nowych us∏ug. Powsta∏y te˝ warunki do zwi´kszenia aktywnoÊci niebankowych instytucji finansowych (banków inwestycyjnych, firm zarzàdzajàcych aktywami, funduszy
inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i innych). Istotnym elementem dzia∏aƒ liberalizacyjnych by∏o równie˝ zmniejszanie ograniczeƒ
w dost´pie zagranicznych instytucji finansowych do rynków krajowych.
Dzia∏aniom tym towarzyszy∏o zwykle eliminowanie przez poszczególne kraje barier w przep∏ywie kapita∏u w obrocie z zagranicà. SpoÊród krajów
uprzemys∏owionych najwczeÊniej, bo ju˝ w latach siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku, wszelkie ograniczenia znios∏y Stany Zjednoczone, Republika
Federalna Niemiec i Wielka Brytania. Z kolei Francja, W∏ochy czy Hiszpania proces znoszenia restrykcji dewizowych w odniesieniu do transakcji
wyst´pujàcych w bilansie obrotów kapita∏owych zakoƒczy∏y dopiero na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych. Czynnikiem u∏atwiajàcym liberalizacj´
przep∏ywu kapita∏ów sta∏o si´ przejÊcie przez kraje rozwini´te do kursów
6 Por. G. Häusler: The Globalization of Finance. “Finance and Development” (International
Monetary Fund), marzec 2002 r.
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p∏ynnych w latach siedemdziesiàtych. OdejÊcie od obowiàzujàcego w ramach ustalonego w Bretton Woods systemu kursów sta∏ych (tj. kursów,
które mogà zmieniaç si´ na rynku tylko w ÊciÊle okreÊlonym przedziale od
bilateralnych kursów centralnych) da∏o wi´kszà swobod´ w kszta∏towaniu
polityki pieni´˝nej przez banki centralne. Wi´kszoÊç krajów uczestniczàcych w procesie integracji europejskiej, nastawionych na utrzymanie stabilnoÊci kursów mi´dzy swymi walutami, zdo∏a∏a znieÊç ograniczenia
w dziedzinie mi´dzynarodowego przep∏ywu kapita∏u dopiero oko∏o dziesi´ç
lat temu (w odniesieniu do transakcji wyst´pujàcych w bilansie obrotów
bie˝àcych ograniczenia dewizowe zosta∏y przez te kraje zniesione ju˝ pod
koniec lat pi´çdziesiàtych). Obecnie kraje Unii Europejskiej nie stosujà –
ani w obrocie wzajemnym, ani w relacjach z krajami trzecimi – ˝adnych restrykcji w odniesieniu do transakcji kapita∏owych.
Bez swobodnego przep∏ywu kapita∏u w obrocie mi´dzynarodowym faktycznie niemo˝liwa by∏aby liberalizacja krajowych rynków finansowych. Instytucje finansowe, nie dysponujàc pe∏nymi mo˝liwoÊciami realizacji transakcji kapita∏owych, w istocie nie mog∏yby na wi´kszà skal´ rozwinàç swej
aktywnoÊci na ró˝nych rynkach.
Coraz ostrzejsza konkurencja mi´dzy instytucjami finansowymi,
b´dàca efektem zarówno liberalizacji rynków finansowych, jak i post´pu
w sferze informatyki i ∏àcznoÊci, wymusi∏a rozszerzanie dzia∏alnoÊci tych
instytucji na skal´ mi´dzynarodowà. Wiele z nich uzna∏o, ˝e szersze zaanga˝owanie na mi´dzynarodowych rynkach finansowych jest niezb´dne nie
tylko do tego, by umocniç swà pozycj´ na rynku krajowym, ale by w ogóle
przetrwaç.
Post´p technologiczny w dziedzinie informatyki i telekomunikacji sta∏ si´ podstawà rozwoju nowoczesnych sposobów dystrybucji us∏ug finansowych. Dzi´ki niemu ∏atwiejsze jest pozyskiwanie i przetwarzanie informacji niezb´dnych do dzia∏ania na rynku finansowym, w tym
w szczególnoÊci informacji niezb´dnych do oceny ryzyka i zarzàdzania
nim. Stosowanie nowoczesnych rozwiàzaƒ informatycznych i telekomunikacyjnych umo˝liwia wycen´ i obrót doÊç skomplikowanymi instrumentami finansowymi, które pojawi∏y si´ w ostatnich latach7. Dla procesu globa7 Zob. szerzej np. S.M. Nsouli, A. Schaechter: Challenges of the „E-Banking Revolution. „Finance
and Development” (IMF) z wrzeÊnia 2002 r.
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lizacji rynków finansowych kluczowe znaczenie ma ponadto mo˝liwoÊç wykorzystania tych rozwiàzaƒ do zarzàdzania wielkà liczbà transakcji dokonywanych przez instytucje finansowe praktycznie na wszystkich kontynentach. Bez nowoczesnych technologii w bankowoÊci, na rynku papierów
wartoÊciowych i w pozosta∏ych segmentach rynku finansowego proces globalizacji z pewnoÊcià nie by∏by tak szybki, jak w ostatnich latach.

Efekty globalizacji
Do najwa˝niejszych efektów globalizacji zalicza si´ zmiany w strukturze
krajowych i mi´dzynarodowych rynków finansowych, a w szczególnoÊci
zmniejszenie roli banków jako poÊredników finansowych i koniecznoÊç ich
wi´kszego zaanga˝owania w sferze inwestycyjnej. KoniecznoÊç ta wynika
równie˝ ze zwi´kszonej aktywnoÊci instytucji niebankowych w przyciàganiu dost´pnych na rynku oszcz´dnoÊci. Istotnym efektem procesu globalizacji rynków finansowych jest te˝ wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych (towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych,
funduszy emerytalnych), których dzia∏alnoÊç okaza∏a si´ czynnikiem przyspieszajàcym ten proces.
Spadek znaczenia banków jako instytucji poÊrednictwa finansowego, okreÊlany mianem dezintermediacji (desintermediation), nast´puje przede
wszystkim w krajach uprzemys∏owionych. Jego efektem jest wzrost roli finansowania przedsi´biorstw poprzez emisj´ papierów wartoÊciowych
i zmniejszenie si´ roli kredytów bankowych jako êród∏a funduszy. Banki zosta∏y niejako zmuszone do poszukiwania nowych êróde∏ dochodów, które
by∏yby w stanie przynajmniej w cz´Êci rekompensowaç spadek dochodów
z tradycyjnej dzia∏alnoÊci depozytowo-kredytowej. Dzi´ki zmianom legislacyjnym w wielu krajach z∏agodzono ograniczenia w podejmowaniu przez
banki handlowe dzia∏alnoÊci typowej dla banków inwestycyjnych. W ten
sposób banki, koncentrujàce swà dzia∏alnoÊç na przyjmowaniu depozytów,
udzielaniu kredytów i dokonywaniu rozliczeƒ na zlecenie klientów, uzyska∏y mo˝liwoÊç wejÊcia na zupe∏nie nowe obszary dzia∏alnoÊci. Chodzi przede
wszystkim o: 1) uczestnictwo w obrocie papierami wartoÊciowymi, zarówno na rachunek w∏asny, jak i na rachunek klienta, 2) zarzàdzanie, na zlecenie klientów, ich portfelami aktywów finansowych, 3) pomoc przedsi´biorstwom w pozyskiwaniu Êrodków finansowych i doradztwo z tym
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zwiàzane, jak równie˝ uczestnictwo w przeprowadzaniu emisji papierów
wartoÊciowych przedsi´biorstw.
Wa˝nym czynnikiem wymuszajàcym ekspansj´ banków na nowe pola aktywnoÊci sta∏a si´ rosnàca konkurencja ze strony niebankowych instytucji
finansowych (g∏ównie towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych). Instytucje te, konkurujàc z bankami o dost´pne na rynku
oszcz´dnoÊci gospodarstw domowych, przedsi´biorstw oraz innych podmiotów, wykazywa∏y si´ dotychczas du˝à inwencjà w oferowaniu alternatywnych wobec depozytów bankowych mo˝liwoÊci lokowania Êrodków finansowych. Te alternatywne lokaty charakteryzujà si´ cz´sto wy˝szà
rentownoÊcià ni˝ tradycyjne depozyty, a czasami wià˝à si´ z nimi przywileje podatkowe (tak jak np. w przypadku niektórych polis ubezpieczeniowych, majàcych na celu zapewnienie dodatkowych dochodów w wieku
emerytalnym).
Charakteryzujàc rol´ inwestorów instytucjonalnych, nale˝y zauwa˝yç, ˝e
na ogó∏ k∏adà oni silny nacisk na dywersyfikacj´ ryzyka zwiàzanego z portfelem posiadanych aktywów finansowych. Z tego wzgl´du du˝e znaczenie
ma dla nich mo˝liwoÊç inwestowania na ró˝nych rynkach, w ró˝nych
walutach i sektorach gospodarki. Dà˝àc do zwi´kszenia rentownoÊci dokonywanych przez siebie lokat, wielu inwestorów gotowych jest cz´Êç posiadanych funduszy zainwestowaç na rynkach odznaczajàcych si´ du˝ym ryzykiem, ale stwarzajàcych szanse na osiàgni´cie zysków znacznie wy˝szych
ni˝ przeci´tne. Tego rodzaju inwestycje nie majà du˝ego udzia∏u w portfelach lokat wielkich funduszy inwestycyjnych czy funduszy emerytalnych
z krajów uprzemys∏owionych. W wartoÊciach bezwzgl´dnych cz´sto sà to
jednak kwoty mogàce istotnie wp∏ywaç na sytuacj´ na rynku finansowym
mniejszych krajów, a w efekcie tak˝e na kursy ich walut.
Rezultatem rosnàcego zaanga˝owania inwestorów instytucjonalnych na
rynku mi´dzynarodowym jest du˝a poda˝ Êrodków finansowych. Ma to
szczególne znaczenie dla wielkich firm mi´dzynarodowych, poszukujàcych na ogó∏ znacznych funduszy na swà dzia∏alnoÊç, zarówno bie˝àcà,
jak i inwestycyjnà. Du˝e potrzeby finansowe wiàza∏y si´ dotychczas tak˝e z dynamicznie rozwijajàcym si´ procesem fuzji i przej´ç przedsi´biorstw, wyst´pujàcym zarówno w poszczególnych krajach, jak i na skal´
mi´dzynarodowà.
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KorzyÊci i zagro˝enia
Zmiany, które dokona∏y si´ dotychczas i nast´pujà w dalszym ciàgu na rynkach finansowych w efekcie ich globalizacji, niosà ze sobà zarówno korzyÊci
dla uczestników tych rynków, jak i wiele zagro˝eƒ, cz´sto trudnych do precyzyjnego zdefiniowania. Charakteryzujàc korzyÊci mo˝na powiedzieç, ˝e globalizacja rynków finansowych powinna sprzyjaç kierowaniu funduszy tam, gdzie
mogà byç najefektywniej wykorzystane. W ostatecznym rozrachunku powinno to przyczyniaç si´ do wzrostu poziomu ˝ycia w krajach uczestniczàcych
w tym procesie. W praktyce podzia∏ korzyÊci wynikajàcych z globalizacji dokonywa∏ si´ w sposób nierównomierny. Najbardziej skorzysta∏y kraje uprzemys∏owione i te kraje rozwijajàce si´, które odpowiednio wczeÊnie dokona∏y odpowiednich dostosowaƒ w zarzàdzaniu gospodarkà8. W wielu przypadkach
kraje te nie zdo∏a∏y jednak uniknàç najwa˝niejszego zagro˝enia zwiàzanego
z globalizacjà, jakà jest mo˝liwoÊç gwa∏townego odwrócenia si´ strumieni kapita∏u, skutkujàcego masowà ucieczkà kapita∏ów z danego kraju (krajów).
Analizujàc bli˝ej pozytywne skutki procesu globalizacji, nale˝y wskazaç
przede wszystkim rozszerzenie si´ mo˝liwoÊci zarówno korzystnego inwestowania Êrodków finansowych, jak i pozyskiwania funduszy przez po˝yczkobiorców. Inwestorzy, dzia∏ajàc na skal´ mi´dzynarodowà, mogà ∏atwiej dywersyfikowaç swoje lokaty i osiàgaç po˝àdanà równowag´ mi´dzy ich
rentownoÊcià a zwiàzanym z nimi ryzykiem. W swej dzia∏alnoÊci lokacyjnej
muszà jednak uwzgl´dniaç to, ˝e nie wsz´dzie przejrzystoÊç rynku jest zadowalajàca. Dost´pne dane o sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na
rynku finansowym nie zawsze pozwalajà na w∏aÊciwà ocen´ ryzyka zwiàzanego z krajem, w którym sà lokowane pieniàdze. Inwestorzy muszà tak˝e
zachowaç ostro˝noÊç przy dokonywaniu lokat w okresach, gdy ceny aktywów finansowych (np. akcji), a czasami tak˝e aktywów realnych (np. nieruchomoÊci) zbyt szybko rosnà. W praktyce mo˝e si´ okazaç, przede wszystkim w okresie dobrej koniunktury, ˝e ceny te osiàgn´∏y nierealistycznie
wysoki poziom (zjawisko okreÊlane jako „baƒka mydlana” na rynku danego
rodzaju aktywów), którego nie da si´ utrzymaç na d∏u˝szà met´. Za∏amanie
si´ cen powoduje na ogó∏ du˝e straty dla inwestorów. W szczególnie trudnej
sytuacji mogà znaleêç si´ banki, które tego rodzaju aktywa przyj´∏y wczeÊniej jako zabezpieczenie sp∏aty udzielonych kredytów.
8 Zob. szerzej: D. Dollar, A. Kraay: Trade, Growth and Poverty. „Finance & Development” (IMF)
z wrzeÊnia 2001 r.
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Z kolei podmioty poszukujàce Êrodków na finansowanie swej dzia∏alnoÊci
(przedsi´biorstwa, instytucje finansowe, w∏adze paƒstw i regionów) mogà
korzystaç nie tylko z oszcz´dnoÊci dost´pnych na rynku krajowym, ale tak˝e na rynkach zagranicznych. W ten sposób mo˝liwe jest pozyskanie funduszy na warunkach korzystniejszych przy ograniczonych zasobach krajowego rynku finansowego. Podmioty te muszà jednak zdawaç spraw´ sobie
z ryzyka zwiàzanego ze zmiennoÊcià kursu ich waluty krajowej wobec walut, w których zosta∏y zaciàgni´te kredyty i po˝yczki zagraniczne. Za∏amanie si´ tego kursu mo˝e spowodowaç dramatyczny wzrost zobowiàzaƒ
w przeliczeniu na walut´ krajowà. Oznacza to, ˝e przedsi´biorstwa i inne
podmioty, korzystajàce na wi´kszà skal´ ze Êrodków dost´pnych na mi´dzynarodowych rynkach finansowych muszà dbaç o odpowiednie zarzàdzanie
zwiàzanym z tym ryzykiem kursowym.

Globalizacja jako czynnik zwi´kszajàcy
ryzyko kryzysów finansowych
Uwa˝a si´, ˝e globalizacja rynków finansowych przyczynia si´ do poprawy
funkcjonowania tych rynków, pozwala na geograficznà dywersyfikacj´ ryzyka i sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Z drugiej strony globalizacja postrzegana jest cz´sto jako czynnik istotnie zwi´kszajàcy ryzyko pojawiania
si´ kryzysów finansowych9. Za uzasadnione mo˝na te˝ uznaç stwierdzenie, ˝e kryzysy finansowe, które w latach dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego
wieku dotkn´∏y Meksyk, Kore´, Indonezj´, Tajlandi´ czy Brazyli´, pewnie
nie wystàpi∏yby lub przynajmniej nie osiàgn´∏yby du˝ych rozmiarów, gdyby
kraje te nie by∏y nara˝one na oddzia∏ywanie globalnych rynków finansowych. Jednak warto mieç ÊwiadomoÊç tak˝e tego, ˝e kraje dotkni´te kryzysami nie osiàgn´∏yby w przesz∏oÊci imponujàcego tempa wzrostu gospodarczego, gdyby nie skorzysta∏y ze Êrodków pochodzàcych z rynków
mi´dzynarodowych. Wspólnà cechà tych krajów okaza∏a si´ wysoka podatnoÊç na wstrzàsy przenoszone przez globalne rynki finansowe, wynikajàca
z nadmiernie sztywnego systemu kursu walutowego, s∏aboÊci krajowych
systemów finansowych, w tym w szczególnoÊci niedostatecznego nadzoru
nad bankami, braku stabilnoÊci finansów publicznych oraz licznych s∏aboÊci strukturalnych w funkcjonowaniu i zarzàdzaniu gospodarkà. Praktyka

9 Zob. szerzej: IMF Economic Forum. Globalization: a blessing or a curse? “IMF Survey”

(International Monetary Fund) z 13 maja 2002 r.
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pokaza∏a, ˝e do pojawienia si´ kryzysu wystarczy choçby jeden z tych czynników. Negatywne efekty kryzysu, przybierajàce w niektórych krajach
ogromne rozmiary, to przede wszystkim fala bankructw przedsi´biorstw
i banków, dramatyczny wzrost bezrobocia, gwa∏towne pogorszenie si´ sytuacji bud˝etowej kraju, drastyczny spadek poziomu rezerw dewizowych.
Zjawiskom tym towarzyszy∏y te˝ cz´sto niepokoje spo∏eczne i kryzysy polityczne w poszczególnych krajach.
Z uczestnictwem Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w ratowaniu krajów dotkni´tych kryzysami finansowymi wià˝e si´ zjawisko tzw.
pokusy nadu˝ycia (moral hazard). Efektem tego zjawiska by∏o niezbyt
ostro˝ne post´powanie banków oraz innych instytucji finansowych przy lokowaniu Êrodków finansowych w tych krajach. W wielu przypadkach podmioty te, oczekujàc, ˝e mi´dzynarodowe instytucje udzielà takim krajom
wsparcia finansowego, nie do∏o˝y∏y nale˝ytej starannoÊci przy ocenie ryzyka zwiàzanego ze swoimi inwestycjami. Wyst´pujàca nierzadko lekkomyÊlnoÊç ze strony banków w udzielaniu kredytów bankom, przedsi´biorstwom
i rzàdom z krajów tzw. wschodzàcych rynków w istocie przyczyni∏a si´ do
ich nadmiernego zad∏u˝enia w walutach obcych. Przy zbyt sztywnym systemie kursu walutowego to nadmierne zad∏u˝enie zagraniczne sta∏o si´
czynnikiem istotnie wp∏ywajàcym na wzrost zad∏u˝enia banków i przedsi´biorstw, cz´sto przyczyniajàc si´ do ich upadku. Praktyka pokaza∏a, ˝e wiele banków z krajów uprzemys∏owionych nie by∏o w stanie zrekompensowaç
strat poniesionych na inwestycjach w krajach, które ucierpia∏y na skutek
kryzysów.
Kryzysy finansowe sk∏oni∏y banki, zw∏aszcza te, które charakteryzujà si´
du˝à aktywnoÊcià mi´dzynarodowà, do dywersyfikacji swej dzia∏alnoÊci
w taki sposób, by kredyty udzielane przedsi´biorstwom w relacji do ogó∏u
aktywów nie przekracza∏y pewnego rozsàdnego poziomu. Banki w coraz
wi´kszym stopniu nastawione sà na przesuwanie ryzyka wynikajàcego
z kredytowania przedsi´biorstw na inne podmioty, w tym tak˝e na inne instytucje finansowe. Cel ten mo˝e byç osiàgany m. in. poprzez uczestnictwo
w kredytach konsorcjalnych, gdzie ryzyko kredytowe rozk∏ada si´ na
wszystkich kredytodawców (w proporcjach odpowiadajàcych ich udzia∏owi
w ogólnej sumie kredytu)10.
10 Por. Where’s the risk? “Financial Times” (London) z 28 lipca 2002 r.
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Istotnym bodêcem do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa funkcjonowania banków sta∏o si´ uzgodnienie latem 2002 r. przez tzw. Komitet Bazylejski (Basel Committee on Banking Supervision) porozumienia w sprawie nowych
wymagaƒ kapita∏owych w odniesieniu do banków. Uwzgl´dniajà one nowe
specyficzne rodzaje ryzyka, z którym banki majà do czynienia w warunkach globalizacji rynków finansowych11.

KoniecznoÊç wspó∏pracy mi´dzynarodowej
Globalizacja gospodarek narodowych, w tym globalizacja rynków finansowych, wywo∏uje koniecznoÊç odpowiednich dostosowaƒ praktycznie
wszystkich krajów do zmieniajàcej si´ sytuacji w Êwiecie. JeÊli nawet poszczególne kraje z punktu widzenia prawnego zachowujà suwerennoÊç, to
proces globalizacji w rzeczywistoÊci nie pozostawia im w zasadzie innego
wyboru, jak tylko takie kszta∏towanie swej polityki gospodarczej, w tym
zw∏aszcza polityki pieni´˝nej i bud˝etowej, by zdobyç i utrzymaç zaufanie
uczestników mi´dzynarodowych rynków finansowych. Globalizacja powoduje, ˝e ich wzrost gospodarczy jest coraz silniej uzale˝niony od mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci ich gospodarek. Ta z kolei jest determinowana
w du˝ej mierze kosztem kapita∏u pozyskiwanego przez przedsi´biorstwa,
kosztami robocizny oraz obcià˝eniami podatkowymi. Kraje, gdzie te koszty
sà stosunkowo niskie, wzgl´dnie ∏atwo przyciàgajà kapita∏ zagraniczny.
W ten sposób szczególnie kraje tzw. wschodzàcych rynków by∏y w stanie
pozyskiwaç du˝e finansowanie zagraniczne, które istotnie przyczyni∏o si´
do rozwoju ich gospodarek. JednoczeÊnie kraje te w dalszym ciàgu sà silnie uzale˝nione od nap∏ywu kapita∏u z zagranicy. Wp∏ywa to na utrzymywanie si´ stosunkowo du˝ych deficytów w bilansach obrotów bie˝àcych
oraz przyczynia si´ do akumulowania zad∏u˝enia zagranicznego. JeÊli zad∏u˝enie to zaczyna przybieraç zbyt du˝e rozmiary, mo˝e nastàpiç gwa∏towny spadek zaufania do danego kraju ze strony wierzycieli zagranicznych. To
z kolei mo˝e wymusiç, przynajmniej na w∏adzach niektórych krajów, podj´cie polityki majàcej na celu odbudowanie mi´dzynarodowej wiarygodno-

11 Zob. szerzej: Basel Committee reaches agreement on New Capital Accord issues. Press release
Basel Committee on Banking Supervision, Basel, July 10, 2002. „aus Presseartikeln” (Deutsche
Bundesbank) nr 32, 17 lipca 2002 r.
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Êci. SpoÊród elementów tej polityki najcz´stszym jest podniesienie stóp
procentowych przez bank centralny w celu zahamowania odp∏ywu kapita∏ów. Stosunkowo restrykcyjna polityka pieni´˝na i bud˝etowa, konieczna
do uzdrowienia sytuacji, mo˝e na d∏u˝szy czas os∏abiç wzrost gospodarczy
danego kraju. Nale˝y podkreÊliç, ˝e dostosowania w polityce wewn´trznej,
wymagane przez Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy przy udzielaniu
wsparcia finansowego krajowi dotkni´temu kryzysem, by∏yby mniej drastyczne, gdyby wczeÊniej zadzwoni∏ „dzwonek alarmowy” w postaci upublicznienia informacji wskazujàcych na zbli˝anie si´ kryzysu.

Wskaêniki „wczesnego ostrzegania”
W tym kontekÊcie nale˝y zwróciç uwag´ na znaczenie, istotnych z punktu
widzenia mi´dzynarodowych inwestorów, wskaêników informujàcych
o stanie obecnym i perspektywach gospodarek poszczególnych krajów. Poza wskaênikami makroekonomicznymi – takimi jak tempo wzrostu gospodarczego, stopa inflacji, stan finansów publicznych, saldo bilansu obrotów
bie˝àcych – przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów jest
tak˝e stan krajowych instytucji finansowych oraz ich g∏ównych klientów,
a mianowicie przedsi´biorstw oraz gospodarstw domowych. Wszystkie te
informacje sà niezb´dne do oceny ryzyka zwiàzanego z danym krajem.
W 1999 r. MFW, wspólnie z Bankiem Âwiatowym, przedstawi∏ tzw. Program oceny sektora finansowego (Financial Sector Assessment Program –
FSAP). Jego zadaniem by∏a ocena stabilnoÊci krajowego systemu finansowego, pomoc krajowym w∏adzom w identyfikowaniu zagro˝eƒ dla funkcjonowania tego systemu i okreÊleniu dzia∏aƒ niezb´dnych do zmniejszenia
ryzyka potencjalnego kryzysu. Program ten sta∏ si´ elementem strategii
Funduszu nastawionej na wspieranie krajów cz∏onkowskich w umacnianiu
instytucji finansowych.
Aby okreÊliç zestaw wskaêników pokazujàcych rzeczywistà sytuacj´ gospodarki, w czerwcu 2001 r. MFW, na podstawie analizy przeprowadzonej
z uwzgl´dnieniem danych za 2000 r. dostarczonych przez wszystkie kraje
cz∏onkowskie, przedstawi∏ list´ zawierajàcà 15 tzw. kluczowych wskaêników zdrowej sytuacji finansowej (core financial soundness indicators)
oraz 26 wskaêników dodatkowych, do których wykorzystania zach´ci∏ kraje cz∏onkowskie. Kluczowe wskaêniki majà stanowiç podstaw´ oceny sytuacji banków (okreÊlanych przez MFW jako instytucje przyjmujàce depozy-
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ty – deposit- taking institutions). Sà to: wyposa˝enie w kapita∏y (adekwatnoÊç kapita∏owa), jakoÊç aktywów, rentownoÊç, p∏ynnoÊç oraz wra˝liwoÊç
na ryzyko rynkowe, rozumiane przede wszystkim jako ryzyko zmiany cen
rynkowych posiadanych aktywów (w przypadku banków sà to m. in. przyj´te zabezpieczenia sp∏aty kredytów, takie jak papiery wartoÊciowe oraz
nieruchomoÊci). JeÊli chodzi o wskaêniki dodatkowe, to dotyczà one nie
tylko banków, ale równie˝ innych instytucji finansowych, przedsi´biorstw
i gospodarstw domowych. Charakteryzujà ponadto sytuacj´ na rynku papierów wartoÊciowych oraz rynku nieruchomoÊci12. Ogólnie bioràc,
wskaêniki te sà u˝yteczne przy ocenie stanu sektora bankowego oraz
czynników wp∏ywajàcych na ten stan praktycznie we wszystkich krajach,
bez wzgl´du na poziom ich rozwoju i struktur´ instytucjonalnà systemu
finansowego.
Fakt, ˝e MFW skoncentrowa∏ uwag´ na sektorze bankowym, wynika z dominujàcej roli banków na rynkach finansowych w∏aÊciwie we wszystkich
krajach. Jak wynika z niedawnych kryzysów finansowych, to w∏aÊnie niew∏aÊciwe zarzàdzanie bankami (skutkujàce narastaniem tzw. z∏ych kredytów) i niedostateczny nadzór nad nimi ze strony w∏adz stanowi∏y podatny
grunt do akumulowania si´ problemów, które ostatecznie przyczyni∏y si´
do wybuchu kryzysu13.
Do koƒca 2001 r. ponad jedna trzecia spoÊród 183 krajów cz∏onkowskich
uczestniczy∏a ju˝ w programie FSAP bàdê zamierza∏a to uczyniç w przysz∏oÊci (zakoƒczono bowiem ocen´ stanu sektora finansowego w 25 krajach, w 20 krajach ocena taka by∏a w trakcie realizacji, 23 kolejne kraje zobowiàza∏y poddaç ocenie swój sektor finansowy w przysz∏oÊci). Analizujàc
istot´ tej oceny, mo˝na np. przyk∏adowo odwo∏aç si´ do jej wyników dla
trzech krajów charakteryzujàcych si´ ró˝nymi poziomami rozwoju gospodarczego oraz odmiennymi cechami sektora finansowego, a mianowicie
w Libanie, Meksyku i Finlandii14:
12 Por. Measuring financial soundness. „IMF Survey” (International Monetary Fund) z 21
paêdziernika 2002 r.
13 Zob. szerzej: A.S. Jose, R. Heath: Experts meet to hone guide to financial soundness indicators.

„IMF Survey” (International Monetary Fund) z 21 paêdziernika 2002 r.
14 Por. H. Huang, S. K. Wajid: Financial Stability in the World Global Finance. „Finance & Devel-

opment” (IMF) z marca 2002 r.
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• Ocena sektora finansowego Libanu zosta∏a przeprowadzona w 1999 r.
W jej trakcie zwracano szczególnà uwag´ na struktur´ portfela lokat indywidualnych banków. Okaza∏o si´, ˝e nie sà przestrzegane niektóre standardy ostro˝noÊciowe, a banki nara˝one sà na du˝e ryzyko p∏ynnoÊci oraz stóp
procentowych. MFW zaleci∏ wi´c popraw´ infrastruktury rynkowej do zarzàdzania p∏ynnoÊcià oraz wzmocnienie nadzoru bankowego.
• W przypadku Meksyku dzia∏ania podj´te po kryzysie 1994-1995 (w tym
zmiany w polityce makroekonomicznej, restrukturyzacja i konsolidacja
banków) przynios∏y pozytywne efekty. Ocena dokonana w ramach FSAP
w 2001 r. pokaza∏a, ˝e system finansowy Meksyku jest bardziej ni˝ poprzednio odporny na wstrzàsy. Stwierdzono jednak istnienie problemów
m.in. w dziedzinie kredytowania budownictwa oraz w dzia∏alnoÊci banków
inwestycyjnych. Zaniepokojenie MFW wzbudzi∏ te˝ brak wyraênych ograniczeƒ dla banków prze˝ywajàcych k∏opoty z p∏ynnoÊcià w dost´pie do kredytów banku centralnego (Bank of Mexico). Bioràc pod uwag´ te wszystkie s∏aboÊci, Fundusz przedstawi∏ w∏adzom Meksyku stosowne zalecenia
do zastosowania w sektorze finansowym.
• Ocena sektora finansowego Finlandii, przeprowadzona w 2001 r. pokaza∏a, ˝e system ten jest w dobrym stanie, choç wyst´pujà w nim tak˝e pewne s∏aboÊci zwiàzane z niedostatecznym nadzorem. MFW zwróci∏ uwag´
w szczególnoÊci na koniecznoÊç poprawy systemu zarzàdzania sektorem finansowym na wypadek wystàpienia sytuacji kryzysowej. Dominacja w tym
sektorze z∏o˝onych konglomeratów finansowych zosta∏a uznana przez Fundusz za jeden z kluczowych czynników przemawiajàcych za potrzebà istnienia takiego systemu.
Kraje wschodzàcych rynków, aby uniknàç przeniesienia si´ do nich zjawisk
kryzysowych z innych krajów tej grupy, nie majà praktycznie innego wyjÊcia, jak tylko utrzymywaç zdrowy stan gospodarki dzi´ki odpowiedniej polityce pieni´˝nej i bud˝etowej. Warto tu wskazaç, ˝e wi´kszoÊç krajów
okreÊlanych jako wschodzàce rynki, majàcych dobrà sytuacj´ gospodarczà,
praktycznie nie odczu∏a skutków kryzysu, który dotknà∏ Argentyn´ pod koniec 2001 r.15
15 Zob. szerzej: E. Welteke: Financial market disturbances: a challenge for monetary policy.
„Auszüge aus Presseartikeln” (Deutsche Bundesbank) nr 44 z 25 wrzeÊnia 2002 r.
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Liberalizacja przep∏ywu kapita∏ów
DoÊwiadczenia niedawnych kryzysów finansowych wskazujà na koniecznoÊç zachowania du˝ej ostro˝noÊci w znoszeniu ograniczeƒ dewizowych
w odniesieniu do transakcji wyst´pujàcych w bilansie obrotów kapita∏owych. MFW w dalszym ciàgu zach´ca kraje cz∏onkowskie do liberalizacji
przep∏ywu kapita∏ów, widzàc w tym szanse na zwi´kszenie efektywnoÊci
wykorzystania dost´pnych w Êwiecie oszcz´dnoÊci, a w rezultacie na popraw´ efektywnoÊci gospodarowania (m. in. dzi´ki transferowi technologii w ramach zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, dost´powi do ró˝norodnych êróde∏ finansowania). Po ostatnich kryzysach finansowych
Fundusz zwraca jednak szczególnà uwag´ na to, by proces liberalizacji zosta∏ poprzedzony odpowiednimi zmianami w polityce gospodarczej oraz
reformà sektora finansowego. W pierwszej kolejnoÊci powinny byç znoszone ograniczenia dewizowe w przep∏ywie kapita∏u d∏ugoterminowego
(zw∏aszcza dotyczàce inwestycji bezpoÊrednich). Dopiero potem mo˝e zostaç podj´ta stopniowa liberalizacja krótkoterminowych transakcji kapita∏owych16.
Istotnym elementem obowiàzujàcego ju˝ od kilku lat podejÊcia MFW do
kwestii liberalizacji mi´dzynarodowych transakcji kapita∏owych jest wi´c
akcentowanie potrzeby zachowania odpowiedniej sekwencji dzia∏aƒ podejmowanych przez kraje znoszàce ograniczenia dewizowe. Chodzi o to, by
kraje te otwiera∏y si´ na nieskr´powany ruch kapita∏u w obrocie z zagranicà dopiero wtedy, gdy sfinalizujà reformy wewn´trzne. Najwa˝niejsza jest
reforma sektora finansowego, zapewniajàca mu odpowiedni nadzór i stabilne funkcjonowanie. Wa˝ne jest te˝ takie ukierunkowanie polityki gospodarczej, w tym zw∏aszcza polityki pieni´˝nej i bud˝etowej, by zyskaç zaufanie uczestników mi´dzynarodowych rynków finansowych.
Kluczowe znaczenie ma równie˝ przeprowadzenie niezb´dnych zmian na
poziomie mikroekonomicznym. Chodzi tu g∏ównie o zapewnienie przejrzystego systemu zarzàdzania przedsi´biorstwami oraz oceny ich sytuacji
finansowej przy uwzgl´dnieniu uznanych standardów rachunkowoÊci.
Istotne sà równie˝ sprawnie funkcjonujàce procedury likwidacyjne przedsi´biorstw, majàce zastosowanie w przypadku ich upad∏oÊci, uwzgl´dniajà16 Por. Annual Report 2002. International Monetary Fund, s. 32.
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ce w dostatecznym stopniu interesy wierzycieli17. Wszystkie te czynniki sà
istotne przy ocenie wiarygodnoÊci nie tylko konkretnych firm poszukujàcych finansowania na mi´dzynarodowych rynkach finansowych, ale tak˝e
ca∏ej gospodarki danego kraju.
DoÊwiadczenia krajów dotkni´tych kryzysami wskazujà, ˝e przedwczesna liberalizacja transakcji kapita∏owych niesie ze sobà liczne zagro˝enia dla stabilnoÊci gospodarki. W praktyce nieraz okazywa∏o si´ konieczne przywrócenie ograniczeƒ w odniesieniu do niektórych ju˝ zliberalizowanych
transakcji18. Powrót do restrykcji dewizowych na ogó∏ dodatkowo istotnie
podwa˝a zaufanie do danego kraju ze strony inwestorów mi´dzynarodowych.

Podatek Tobina
WÊród rozwiàzaƒ majàcych s∏u˝yç stabilizacji mi´dzynarodowych rynków
finansowych wymienia si´ mo˝liwoÊç opodatkowania transakcji walutowych realizowanych na mi´dzynarodowym rynku finansowym. Zwolennicy takiego opodatkowania wià˝à z nim nadzieje na ograniczenie ryzyka kryzysów walutowych, destabilizujàcych funkcjonowanie rynków finansowych
i prowadzàcych do negatywnych skutków w gospodarkach dotkni´tych
takimi kryzysami. W ostatnim czasie o˝ywi∏a si´ dyskusja na temat tzw. podatku Tobina (Tobin’s tax)19. Autorem propozycji dotyczàcej jego wprowadzenia, przedstawionej po raz pierwszy w 1972 r., by∏ James Tobin, amerykaƒski ekonomista, laureat Nagrody Nobla. Jej podstawowym celem by∏o
ograniczenie negatywnych skutków spekulacji walutowej poprzez obcià˝enie transakcji walutowych jakimÊ niewielkim podatkiem. Rozwiàzanie to,
przez d∏ugi czas ignorowane, sta∏o si´ przedmiotem szczególnego zainteresowania w latach dziewi´çdziesiàtych. Propozycja Tobina wywo∏uje dyskusje tak˝e obecnie. Jednym z powodów jest zwiàzana z nià mo˝liwoÊç pozyskania, w wyniku zastosowania proponowanego podatku, funduszy, które
mog∏yby byç przeznaczone na popraw´ sytuacji najbiedniejszych krajów
Êwiata.

17 Zob. szerzej: Standards, governance, bank regulation help to integrate emerging markets in
global system. „IMF Survey” z 5 lutego 2001 r.
18 Zob. szerzej np. P. Druckerman: Foreign investors warm to capital controls. “The Wall Street

Journal Europe” z 25 paêdziernika 2002 r.
19 Por. The Tobin tax. Roasting an old chestnut. “The Economist” z 8 wrzeÊnia 2002 r.
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Komisja Europejska oszacowa∏a, ˝e jeÊli stawka tego podatku wynios∏aby
od 0,01% do 0,1% kwoty b´dàcej przedmiotem transakcji, to mo˝liwe by∏oby uzyskanie wp∏ywów podatkowych od 20 mld USD do 200 mld USD. By∏yby to kwoty niebagatelne, zwa˝ywszy, ˝e oficjalna pomoc rozwojowa dla
krajów najubo˝szych np. w 2000 r. osiàgn´∏a poziom 66 mld USD20. JednoczeÊnie wiadomo, ˝e im skuteczniejszy by∏by ten podatek w ograniczaniu spekulacji walutowej, tym mniejsze by∏yby wp∏ywy z jego zastosowania.
W dyskusji na temat podatku Tobina wskazuje si´, ˝e jakkolwiek by∏oby
mo˝liwe technicznie pobieranie tego podatku (choç mog∏yby si´ z tym wiàzaç liczne problemy prawne i organizacyjne), to nie ma pewnoÊci, ˝e uda∏oby si´ osiàgnàç pozytywne skutki w dziedzinie stabilizowania rynków walutowych, a szerzej bioràc – finansowych. Wskazuje si´ tu m. in., ˝e
ewentualny podatek wp∏ywa∏by przede wszystkim na transakcje krótkoterminowe, ograniczajàc ich wolumen i wywo∏ujàc w efekcie ryzyko niekorzystnego ograniczenia p∏ynnoÊci na rynku walutowym. Mo˝liwe jest te˝, ˝e
proponowany podatek, jeÊli by∏by rzeczywiÊcie bardzo niewielki (wprowadzenie podatku o wi´kszej stawce by∏oby z kolei zupe∏nie nierealne), to faktycznie nie mia∏by znaczenia przy podejmowaniu decyzji przez uczestników
rynków walutowych. By∏by obcià˝eniem nieistotnym, jeÊli weêmie si´ pod
uwag´, ˝e kursy walutowe z dnia na dzieƒ mogà zmieniç si´ o kilka procent,
a nawet wi´cej. Przeciwnicy podatku Tobina uwa˝ajà równie˝, ˝e nie jest on
w stanie zapobiec powstawaniu kryzysów finansowych. Ich zdaniem, w systemie sta∏ych kursów walutowych znacznie istotniejsze mo˝e si´ okazaç
skuteczne przeciwdzia∏anie nadmiernemu akumulowaniu przez przedsi´biorstwa i banki zobowiàzaƒ wyra˝onych w walutach obcych21.
Przeciwnicy opodatkowania zaproponowanego przez Tobina wskazujà, ˝e
w∏aÊciwie nie da si´ z ogromnej masy transakcji walutowych wyodr´bniç
tych, które majà charakter spekulacyjny, i opodatkowaç ich. Jak wskazano,
dzienny obrót na rynkach walutowych na Êwiecie przekracza 1.500 mld
USD. Dziennie transakcje dotyczàce handlu towarami i us∏ugami oraz inwestycji w realne aktywa stanowià zaledwie 2% tej kwoty. Reszta to transakcje, które potencjalnie mo˝na okreÊliç jako spekulacyjne. W praktyce
trudno jednak rozró˝niç te dwie grupy transakcji. Ponadto nie mo˝na zapominaç, ˝e transakcje postrzegane jako spekulacyjne istotnie przyczynia20 Por. M. Wolf: Misplaced hopes in Tobin’s tax. “Financial Times” z 20 marca 2002 r.
21 Tam˝e.
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jà si´ do kszta∏towania p∏ynnoÊci na rynkach walutowych. Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e spekulanci ∏atwo mogliby obejÊç omawiany podatek, jeÊli do jego stosowania nie przy∏àczy∏yby si´ wszystkie kraje Êwiata. Transakcje na
rynkach walutowych mogà byç równie˝ zawierane za poÊrednictwem banków usytuowanych w tzw. oazach (rajach) podatkowych. Ró˝ne instrumenty pochodne da∏yby tak˝e mo˝liwoÊç obejÊcia ewentualnych regulacji
dotyczàcych podatku22.

System rozliczeƒ mi´dzynarodowych transakcji
walutowych
Zwa˝ywszy na niezbyt du˝e szanse wejÊcia w ˝ycie analizowanego wy˝ej
podatku, warto zwróciç uwag´ na inne dzia∏ania podj´te ostatnio przez
spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà, majàce na celu ograniczenie ryzyka zwiàzanego z mi´dzynarodowymi transakcjami walutowymi. Chodzi tu w szczególnoÊci o utworzenie, po wielu latach przygotowaƒ, specjalnego banku –
CLS Bank, z siedzibà w Nowym Jorku, który zaczà∏ funkcjonowaç we wrzeÊniu 2002 r. Bank ten ma za zadanie przeprowadzanie rozliczeƒ (kompensat) transakcji walutowych realizowanych mi´dzy ponad 60 najwi´kszymi
bankami na Êwiecie. Celem tej dzia∏alnoÊci jest eliminowanie ryzyka polegajàcego na tym, ˝e któryÊ z uczestników takiej transakcji nie wywià˝e si´
z obowiàzku dostarczenia waluty b´dàcej jej przedmiotem. Ryzyko to okreÊlane jest potocznie jako „ryzyko Herstatt” („Herstatt risk”) od nazwy niemieckiego banku, który zbankrutowa∏ w 1974 r. w efekcie nieudanych
transakcji walutowych. Upadek banku Herstatt wywo∏a∏ panik´ na mi´dzynarodowych rynkach finansowych. Wiele tygodni musia∏o up∏ynàç, zanim
sytuacja si´ uspokoi∏a. Od tamtego czasu ciàgle istniejà obawy, ˝e podobny
kryzys mo˝e kiedyÊ si´ powtórzyç. Dzia∏alnoÊç nowo utworzonego banku
ma minimalizowaç prawdopodobieƒstwo powstania takiego kryzysu. Istota
tej dzia∏alnoÊci polega na tym, ˝e CLS Bank otrzymuje ka˝dego dnia informacje o transakcjach zrealizowanych przez wszystkich uczestników systemu kompensacyjnego. Nast´pnie w okreÊlonym czasie (do pó∏nocy czasu
europejskiego) ustala harmonogram p∏atnoÊci, które powinny byç nast´pnego dnia wykonane przez ka˝dy bank. Jak pokazuje praktyka, cz´sto po-

22 Por. The Tobin tax. Roasting an old chestnut, op.cit.

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

171

od A do Z

Globalizacja 7 Oreziak

7/15/04

GLOBALIZACJA

3:22 PM

Page 172

od A do Z

jedyncza p∏atnoÊç rz´du kilku milionów dolarów (lub np. euro czy jenów)
pozwala ostatecznie uregulowaç liczne transakcje zawarte w danej walucie
przez bank cz∏onkowski w danym dniu, osiàgajàce nawet wartoÊç kilkuset
milionów dolarów. Przyk∏adowo, 29 paêdziernika 2002 r. CLS Bank dokona∏ kompensaty 15,2 tys. transakcji na ∏àcznà kwot´ 395 mld USD, przy
czym efektywne p∏atnoÊci mi´dzy bankami uczestniczàcymi w omawianym
systemie rozliczania wynios∏y tylko 17 mld USD, a reszta, czyli 95%
powy˝szej ∏àcznej kwoty, zosta∏a skompensowana. Stopieƒ kompensaty b´dzie z pewnoÊcià jeszcze wi´kszy, gdy w systemie b´dzie uczestniczy∏o wi´cej banków oraz walut (we wrzeÊniu 2002 r. rozliczane by∏y transakcje
w 7 g∏ównych walutach)23.
Warto podkreÊliç, ˝e wprawdzie CLS Bank, nadzorowany przez Federal
Reserve Bank of New York, powsta∏ z inicjatywy banków prywatnych, jednak podj´cie przezeƒ dzia∏alnoÊci wymaga∏o szeroko zakrojonej wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi. Wspó∏praca ta by∏a konieczna przede
wszystkim po to, by powiàzaç ze sobà istniejàce w poszczególnych krajach
systemy rozliczeƒ transakcji bankowych w czasie rzeczywistym. Cz´Êç du˝ych banków zaanga˝owanych w mi´dzynarodowe transakcje walutowe
opowiada si´ za dalszym rozszerzeniem wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi po to, by w ciàgu dnia roboczego mo˝na by∏o w ramach systemu
dokonywaç rozliczeƒ transakcji nie tylko w ramach poszczególnych walut,
ale kompensowaç transakcje w ró˝nych walutach. Ogólnie bioràc, odpowiednia wspó∏praca mi´dzy bankami centralnymi jest konieczna, aby system rozliczeƒ w ramach CLS Bank funkcjonowa∏ sprawnie. Istnieje bowiem ÊwiadomoÊç, ˝e ewentualne za∏amanie tego systemu wywo∏a∏oby
skutki na skal´ globalnà, trudne nawet do przewidzenia24.

Zwalczanie negatywnych zjawisk
W ostatnim czasie znaczenia nabra∏a wspó∏praca mi´dzy krajami uprzemys∏owionymi w dziedzinie zwalczania terroryzmu poprzez ograniczenie
mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków na finansowanie tej dzia∏alnoÊci oraz
przeciwdzia∏anie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieni´dzy.

23 Zob. szerzej: Foreign-exchange settlement. Plumbing revolution. “The Economist” z 16 listopada

2002 r.
24 Tam˝e.
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Istotnym bodêcem do zaktywizowania tej wspó∏pracy sta∏y si´ ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone we wrzeÊniu 2001 r. Ponadto globalizacja
rynków finansowych niesie nowe wyzwania dla krajowych w∏adz nadzorujàcych instytucje finansowe, jak te˝ mi´dzynarodowych organizacji stawiajàcych sobie za cel ograniczenie zjawisk mogàcych destabilizowaç sytuacj´
na rynkach finansowych. G∏ówny kierunek wspó∏pracy mi´dzynarodowej
w kwestii zwalczania zjawiska prania pieni´dzy i utrudniania finansowania
dzia∏alnoÊci terrorystycznej to kszta∏towanie wspólnych zasad, które w wielu przypadkach ju˝ znalaz∏y odzwierciedlenie w krajowych regulacjach
prawnych. Du˝e znaczenie majà te˝: udzielana przez poszczególne kraje
wzajemna pomoc techniczna oraz wspólne dzia∏ania w dziedzinie Êcigania
sprawców przest´pstw25. Przedmiotem szczególnej uwagi ze strony w∏adz
w krajach uprzemys∏owionych sta∏y si´ transakcje zawierane przez podmioty z tych krajów z instytucjami finansowymi w tzw. rajach (oazach) podatkowych. Kraje skupione w OECD podj´∏y kompleksowe dzia∏ania na
rzecz ograniczenia wolumenu tego rodzaju transakcji, uznajàc, ˝e istotna
ich cz´Êç albo wià˝e si´ ze zjawiskiem prania pieni´dzy, albo dotyczy przekazywania funduszy na finansowanie dzia∏alnoÊci terrorystycznej26.

Uwagi koƒcowe
Post´pujàcy w minionych dziesi´cioleciach proces globalizacji gospodarek
narodowych oraz rynków finansowych doprowadzi∏ do wyraênego ograniczenia skutecznoÊci oddzia∏ywania paƒstwa na gospodark´ krajowà. Proces
ten wymusza praktycznie we wszystkich krajach takie dostosowania polityki gospodarczej, które sà niezb´dne do skutecznego konkurowania o Êrodki dost´pne na mi´dzynarodowych rynkach finansowych.
S∏absze ekonomicznie kraje dotychczas nie by∏y w stanie w∏àczyç si´ do gospodarki Êwiatowej w takim samym stopniu jak inne paƒstwa i skorzystaç
z mo˝liwoÊci rozwojowych, które niesie ze sobà globalizacja rynków finan-

25 Szerzej zob. np.: G7 countries to seek stiffer controls on financial centers. „Financial Times”

z 26 wrzeÊnia 2001 r.; E. Aninat, D. Hardy, B. Johnston: Combating Money Laundering and
Financial Terrorism. „Finance and Development” (IMF) z wrzeÊnia 2002 r.
26 Zob. szerzej: T. Francq, A. Damais: Comment fonctionnent les centres offshore? „Probl¯mes

Économiques” (Paris) nr 2674, 19 lipca 2000 r.; Financial architecture. Fast-changing world
economy drives IMF reforms. „IMF Survey” z wrzeÊnia 2002 r.
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sowych. Spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa stara si´ wspieraç kraje biedniejsze
w rozwoju gospodarczym. Trudno oczekiwaç, ˝e w dajàcej si´ przewidzieç
perspektywie pomoc ta b´dzie mog∏a osiàgnàç rozmiary na miar´ potrzeb
tych krajów. G∏ówne paƒstwa uprzemys∏owione (zw∏aszcza Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, W∏ochy) w efekcie pogorszenia koniunktury
w ostatnim czasie oraz w zwiàzku z podj´ciem reform podatkowych same
borykajà si´ z trudnoÊciami bud˝etowymi. Ogranicza to ich mo˝liwoÊci
zwi´kszenia pomocy na rozwój krajów ubo˝szych.
Zwa˝ywszy na ró˝norodne negatywne efekty globalizacji rynków finansowych, które ju˝ si´ ujawni∏y, i te, które dziÊ nawet trudno okreÊliç, kluczowe znaczenie majà dzia∏ania podejmowane przez Mi´dzynarodowy Fundusz
Walutowy, a tak˝e inne organizacje. Ich celem jest kszta∏towanie warunków
sprzyjajàcych w miar´ harmonijnemu funkcjonowaniu rynków finansowych
oraz ograniczenie ryzyka wyst´powania kryzysów finansowych.
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Karol Lutkowski
Mechanizm przep∏ywów
kapita∏owych w epoce globalizacji

• Istota, mechanizm i rodzaje przep∏ywów kapita∏u
• KorzyÊci ze swobodnego obrotu kapita∏owego
• Lotne fundusze („hot money”) a mi´dzynarodowy
obrót kapita∏owy
• EfektywnoÊç mechanizmu rynkowego
a mi´dzynarodowy obrót kapita∏owy
• Asymetria informacyjna i szersze jej konsekwencje
• Mechanizm finansowych „epidemii” w warunkach
globalizacji rynków finansowych
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Karol Lutkowski

Mechanizm przep∏ywów kapita∏owych
w epoce globalizacji

Istota, mechanizm i rodzaje
przep∏ywów kapita∏u
Gospodarka otwarta na wymian´ ekonomicznà
z zagranicà, posiadajàca swobodnie wymienialny
pieniàdz, jest otwarta na strumienie kapita∏u skierowane zarówno do wewnàtrz, jak i na zewnàtrz,
tj. na jego przyp∏ywy i odp∏ywy. Przyp∏yw kapita∏u
prof. Karol Lutkowski
Kierownik Katedry
bezpoÊrednio skutkuje zwi´kszeniem zasobu aktyFinansów Mi´dzynarodowych
wów krajowych, finansowych lub rzeczowych,
Szko∏a G∏ówna Handlowa
w posiadaniu osób zagranicznych (tj. „nierezydentów”), albo zmniejszeniem zasobu aktywów
zagranicznych posiadanych przez osoby krajowe (tj. „rezydentów”). Odpowiednio, odp∏yw kapita∏u z kraju formalnie polega na redukcji stanu posiadania zagranicy w rzeczowych i finansowych aktywach krajowych, albo
wzroÊcie analogicznych typów aktywów zagranicznych w posiadaniu rezydentów (nabyciu przez nich zagranicznych wierzytelnoÊci lub tytu∏ów
w∏asnoÊci).
Przyp∏ywy kapita∏u mogà przyjmowaç ró˝ne formy. Mo˝e to byç np.:
1) zbudowanie zak∏adu produkcyjnego, b´dàcego filià zagranicznego
przedsi´biorstwa (greenfield investment), albo kupienie ju˝ istniejàcego (np. w ramach prywatyzacji),
2) nabycie przez cudzoziemca akcji, udzia∏u w spó∏ce lub obligacji wyemitowanych przez krajowe przedsi´biorstwo,
3) zakupienie przezeƒ krajowych bonów albo obligacji skarbowych,
czy te˝ obligacji w∏adz lokalnych,
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4) zaciàgni´cie przez krajowe przedsi´biorstwo po˝yczki (kredytu finansowego) za granicà,
5) zaciàgni´cie przez krajowy bank komercyjny kredytu w banku zagranicznym, tak˝e: przyj´cie jego depozytu lub depozytu innego podmiotu
zagranicznego,
6) zaciàgni´cie przez paƒstwo i upowa˝nione do tego instytucje krajowe kredytu w zagranicznych bankach komercyjnych, lub mi´dzynarodowych instytucjach finansowych,
7) kredyt mi´dzyrzàdowy albo po˝yczka od mi´dzynarodowej instytucji
finansowej,
8) nabycie przez zagraniczny podmiot nieruchomoÊci w kraju.
Naturalnie, przeprowadzenie podobnego rodzaju operacji w przeciwnym
kierunku (np. nabycie tytu∏ów w∏asnoÊci lub wierzytelnoÊci przez osoby
krajowe w stosunku do osób zagranicznych) jest eksportem kapita∏u.
Odnotowaç warto wszak˝e, ˝e importem kapita∏u jest nie tylko np.
sprzeda˝ polskich obligacji osobom zagranicznym, ale tak˝e wykupienie przez emitenta zagranicznych obligacji z naszego portfela, sprzeda˝
polskich udzia∏ów w zagranicznych firmach ze sprowadzeniem tych
Êrodków do kraju, sp∏ata przez zagraniczny podmiot kredytu udzielonego mu wczeÊniej przez krajowego eksportera lub bank itp. Tak samo odp∏ywem kapita∏u jest wykup krajowych papierów wartoÊciowych z ràk
osób zagranicznych, up∏ynnienie aktywów rzeczowych i finansowych
w Polsce przez zagranicznego inwestora wraz z wycofaniem Êrodków
uzyskanych w ramach tej sprzeda˝y z terytorium Polski, sp∏ata przez
stron´ krajowà zaciàgni´tego wczeÊniej kredytu itp. Zmniejszenie zagranicznych pasywów (zobowiàzaƒ) kraju, jak to ma miejsce np.
w przypadku sp∏aty kredytu wobec zagranicznego banku, ma taki sam
skutek bilansowy jak wzrost aktywów (nale˝noÊci od osób zagranicznych). Rachunek obrotów kapita∏owych bilansu p∏atniczego za rozpatrywany okres rejestruje wy∏àcznie saldo strumieni p∏ynàcych w obu
kierunkach i przedstawia ten koƒcowy efekt jako transfer netto kapita∏u w jednà albo drugà stron´.
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Cz´Êç obrotu kapita∏owego wià˝e si´ nierozdzielnie z handlem zagranicznym, b´dàc cz´sto jego niezb´dnym warunkiem. Przy transakcjach
sprzeda˝y dóbr z przemieszczaniem ich na znaczne odleg∏oÊci nie do
unikni´cia jest kredytowanie, tzn. albo oczekiwanie przez jednà ze stron
transakcji na dostaw´ zakupionego i op∏aconego ju˝ dobra, albo te˝ (co
bardziej typowe) czekanie na zap∏at´ za wys∏any towar lub wyÊwiadczonà us∏ug´. W pierwszym przypadku operacj´ finansuje importer,
a w drugim przypadku eksporter. W ka˝dym razie, w obu wypadkach ma
miejsce przep∏yw kapita∏u w formie kredytu kupieckiego lub bankowego (jeÊli do finansowania transakcji zostaje w∏àczony bank) jako niezb´dna przes∏anka dojÊcia do skutku danej operacji handlowej. Refleksja nad tym faktem pozwala dostrzec, w jaki sposób przep∏yw kapita∏u
„oliwi” tryby handlu, sprzyjajàc jego rozwojowi, a cz´sto nawet w ogóle
go umo˝liwiajàc. Ale obrót kapita∏owy nie tylko u∏atwia czy umo˝liwia
handel, jak to jest w przypadku kredytów handlowych. Oprócz strumieni kapita∏u finansujàcych handel istniejà – jak to widaç w powy˝szych
przyk∏adach – i w epoce globalizacji zyskujà na znaczeniu, „autonomiczne”przep∏ywy kapita∏owe, które mogà pociàgaç za sobà transfer realny
w postaci „wyindukowanego” strumienia towarów, zresztà – nie zawsze
Êwiadomie zamierzonego przez eksportujàcych kapita∏.
Dla przyk∏adu, eksport kapita∏u w postaci nabycia zagranicznych obligacji wywo∏uje najpierw, przy swobodnie zmiennym kursie walutowym,
wzrost kursu waluty zagranicznej, którà trzeba w tym celu kupiç. Nast´pujàcy przy tej okazji spadek kursu waluty kraju odp∏ywu wywo∏uje
zwykle zwi´kszenie eksportu towarów i spadek importu, przez co powstaje nadwy˝ka bilansu handlowego równa co do wartoÊci deficytowi
na rachunku obrotów kapita∏owych bilansu p∏atniczego. I na tym w∏aÊnie polega istota „realnego transferu”, który jest dope∏nieniem transferu finansowego. Transfer ten jest realizowany przez anonimowe si∏y
rynku, najcz´Êciej niezale˝nie od intencji finansowych inwestorów np.
nabywców obligacji, którzy mogà w ogóle nie uÊwiadamiaç sobie wyst´powania tego rodzaju powiàzaƒ przyczynowo-skutkowych. W warunkach systemu kursu usztywnionego transfer realny nie jest ju˝ wywo∏ywany ruchem kursu (tzn. nie jest powodowany zmianà relacji
poziomów cen w kraju i za granicà), bo kurs – z za∏o˝enia – pozostaje
sta∏y. Transfer realny mo˝e tu nastàpiç tylko w taki sposób, ˝e przep∏yw
kapita∏u w kraju odp∏ywu wywrze nacisk na rynek dewizowy, zmuszajàc bank centralny do wyprzeda˝y rezerw i wycofania z obiegu cz´Êci
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krajowej masy pieniàdza. RównoczeÊnie w kraju docelowym ten sam
przep∏yw zadzia∏a w przeciwnym kierunku – wywrze na rynek i na kurs
nacisk zmuszajàcy bank centralny do kupowania dewiz w zamian za
pieniàdz krajowy, jaki w tym celu bank musi dodatkowo stworzyç.
Zmniejszenie iloÊci pieniàdza w jednej gospodarce i zwi´kszenie analogicznej wielkoÊci w drugiej gospodarce pociàga za sobà ograniczenie zagregowanego popytu w kraju odp∏ywu i wzrost zagregowanego popytu
w kraju przyp∏ywu kapita∏u. To sprzyja zwi´kszeniu eksportu towarów
w pierwszym, a importu w drugim kraju (o ile aktywna polityka gospodarcza nie neutralizuje tych procesów). Generalnie rzecz ujmujàc,
przy kursie sztywnym do transferu realnego dochodzi tylko o tyle, o ile
w∏adze gospodarcze obu krajów nie przeciwdzia∏ajà wspomnianym procesom, lecz raczej je u∏atwiajà. W innym przypadku sprawa koƒczy si´
jedynie zmianà poziomu rezerw dewizowych, natomiast transfer realny nie nast´puje lub pozostaje niepe∏ny.
W jednym szczególnym wypadku przep∏yw kapita∏u organicznie wià˝e si´
z przep∏ywem towarów i nie zauwa˝a si´ wtedy wyraênej odr´bnoÊci obu
typu transferów. Chodzi o ten specjalny typ inwestycji bezpoÊrednich,
przy którym przep∏yw kapita∏u w ogóle nie zahacza o rynek dewizowy,
a nast´puje w formie aportu rzeczowego do spó∏ki. Mo˝e te˝ odnosiç si´
do inwestycji typu „greenfield investment”, polegajàcej na zbudowaniu
zak∏adu produkcyjnego w miejscu, gdzie takiego obiektu dotàd nie by∏o,
w oparciu o sprz´t i wyposa˝enie dostarczone przez samego inwestora.
Mimo wszystko, operacj´ takà traktowaç trzeba jako odnotowanà równoczeÊnie w dwóch cz´Êciach bilansu p∏atniczego obu krajów – w bilansie obrotów bie˝àcych i w bilansie obrotów kapita∏owych.
Inwestycja bezpoÊrednia, o jakiej tu mowa, mog∏aby si´ zresztà równie
dobrze dokonaç w inny sposób, np. gdyby inwestor przela∏ na swoje konto w banku krajowym odpowiednià sum´ dewiz, nast´pnie zamieni∏ te
dewizy na walut´ krajowà i kupi∏ potrzebne maszyny wraz z monta˝em
w kraju. O wyborze wariantu rozstrzygni´cia tej kwestii („transferowaç
kapita∏ w formie rzeczowej czy pieni´˝nej, a jeÊli pieni´˝nej, to kupiç
urzàdzenia zagraniczne czy raczej krajowe?”) decydujà ju˝ raczej
wzgl´dy jakoÊciowe i cenowo-kosztowe. Sprawà bez zasadniczego znaczenia dla rozumienia istoty sprawy jest przy tym to, na co ostatecznie
wydane zostanà dewizy, które przy tej okazji trafi∏y na rynek walutowy,
o ile ich równowartoÊç przybiera postaç przyrostu mocy wytwórczych.
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Inaczej mówiàc, inwestycja, o której mówimy, powi´kszy∏aby potencja∏
produkcyjny kraju ponad limit wyznaczony przez krajowe oszcz´dnoÊci
(a wi´c dokona∏by si´ import akumulacji) tak˝e wtedy, kiedy maszyny
i wykonawstwo obiektu zakupiono by w kraju, a dewizy – za poÊrednictwem rynku dewizowego – zosta∏y sprzedane innym podmiotom i zu˝yte na import np. towarów konsumpcyjnych. Najcz´Êciej – co prawda –
dzieje si´ tak, ˝e w kraju o ni˝szym poziomie rozwoju przyp∏yw kapita∏u
idzie rzeczywiÊcie w parze ze zwi´kszeniem importu dóbr inwestycyjnych, serwisu i wsadu produkcyjnego, ale wynika to raczej z poziomu
rozwoju gospodarki i techniki danego kraju (czyli z porównania komparatywnych kosztów i korzyÊci), a nie z istoty przep∏ywu kapita∏u. Uwaga
ta ma na celu wy∏àcznie uwypuklenie istotnej ró˝nicy mi´dzy transferem kapita∏u (który jest kategorià ekonomiczno-finansowà) i transferem dóbr kapita∏owych (kategorià techniczno-rzeczowà). Inaczej mówiàc, zakup maszyn i urzàdzeƒ za granicà okazuje si´ w praktyce formà
realnego transferu de facto najcz´Êciej spotykanà, ale nie jedynà mo˝liwà. Kapita∏ nap∏ywajàcy w ró˝nych postaciach reprezentuje potencjalnie import akumulacji – powi´ksza „produkt do podzia∏u” kraju ponad
poziom „produktu wytworzonego”.
Warto przy tej okazji zwróciç uwag´, ˝e choç obrót (handel) walutami na rynku dewizowym cz´sto wià˝e si´ z przep∏ywem krótkoterminowych kapita∏ów, to jednak nie zawsze ma ten skutek i nie jest z nim
to˝samy. Tylko cz´Êç obrotu na tym rynku wywo∏uje zmian´ stanu
wzajemnych nale˝noÊci i zobowiàzaƒ mi´dzy krajami (inaczej mówiàc, obroty na rynku walutowym sà wielokrotnie wi´ksze ni˝ wynikajàce z nich przep∏ywy kapita∏u). Np. obrót dokonywany na lokalnym rynku dewizowym mi´dzy samymi osobami krajowymi (w tym
przede wszystkim mi´dzy krajowymi bankami na rynku mi´dzybankowym) w zasadzie nie skutkuje ˝adnym przep∏ywem kapita∏u mi´dzy krajem i resztà Êwiata, bo wtedy saldo nale˝noÊci i zobowiàzaƒ zewn´trznych kraju jako ca∏oÊci si´ nie zmienia. Zmieni si´ ono dopiero
wówczas, gdy bank sprzeda nabyte dewizy importerowi, a ten kupi za
nie towary za granicà. Zagraniczne aktywa (avoiry nostro) banku krajowego wtedy si´ skurczà, gdy tymczasem stan jego zagranicznych zobowiàzaƒ (avoiry loro) pozostanie bez zmiany. W efekcie tej transakcji tak˝e nale˝noÊci zagraniczne kraju jako ca∏oÊci zmniejszajà si´ bez
zmiany jego zobowiàzaƒ. Wystàpi przyp∏yw krótkoterminowego kapita∏u bankowego finansujàcy ujemne saldo bilansu handlowego. Obrót
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dewizowy brutto na rynkach walutowych Êwiata w ciàgu jednego tylko dnia szacuje si´ na oko∏o 3 biliony dolarów, ale wynikajàce stàd
zmiany sald zobowiàzaƒ i nale˝noÊci mi´dzynarodowych (ze stosunkowo drobnà korektà o inwestycje bezpoÊrednie) sà w rzeczywistoÊci
kilkadziesiàt razy mniejsze.
Ró˝ne formy przep∏ywów kapita∏owych mo˝na grupowaç wed∏ug paru
kryteriów. I tak, z punktu widzenia podmiotowego (kto jest w∏aÊcicielem kapita∏ów i kto je transferuje) mo˝na wyodr´bniç kapita∏y prywatne i oficjalne. Przep∏ywy kapita∏ów prywatnych dzieli si´ dalej wed∏ug
grup podmiotów. Mo˝na wi´c rozró˝niç m.in.: kapita∏y przedsi´biorstw
(w tym zw∏aszcza kapita∏y korporacji transnarodowych), kapita∏y pochodzàce z banków i innych instytucji finansowych, kapita∏y osób fizycznych itp. W kategorii kapita∏ów oficjalnych wydzieliç mo˝na: kapita∏y paƒstwowe i kapita∏y organizacji mi´dzynarodowych, zarówno
finansowych, jak te˝ niefinansowych.
Z punktu widzenia przedmiotowego (co jest przedmiotem finansowania, albo w co Êrodki sà lokowane) kapita∏y mo˝na podzieliç na zagraniczne wk∏ady bankowe (w tym tak˝e wk∏ady mi´dzybankowe – avoiry
nostro i loro), kredyty handlowe, kredyty finansowe (po˝yczki), lokaty
portfelowe (w papiery wartoÊciowe takie jak m.in. akcje i obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, derywaty i inne instrumenty finansowe) oraz inwestycje bezpoÊrednie.
Z punktu widzenia terminu zwrotu – tradycyjnie rozró˝nia si´ lokaty
krótkoterminowe (do jednego roku) i d∏ugoterminowe, z mo˝liwoÊcià
wyodr´bnienia dla pewnych potrzeb terminu Êredniego, rozumianego
zazwyczaj jako okres mieszczàcy si´ w przedziale od roku do trzech lub
do pi´ciu lat.
JeÊli chodzi o podzia∏ strumieni kapita∏owych, który jest stosowany
przy sporzàdzaniu bilansu p∏atniczego (zgodnie ze schematem przyj´tym w statystykach MFW), to tradycyjnie dzielono te przep∏ywy na
kapita∏y d∏ugoterminowe i krótkoterminowe z dalszym ich rozbiciem
w przekroju podmiotowym i przedmiotowym. Obecnie jednak stosuje
si´ na ogó∏ odmienny podzia∏: strumienie kapita∏owe dzieli si´ przede
wszystkim na inwestycje bezpoÊrednie, portfelowe i inne. Ma to pewne logiczne uzasadnienie, m.in. z powodu niejasnoÊci, jakie nastr´czajà inne sposoby klasyfikowania. Dla przyk∏adu: chocia˝ wieloletnie
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obligacje prywatne czy skarbowe sà to papiery formalnie d∏ugoterminowe, to jednak istnienie dostatecznie p∏ynnego rynku wtórnego tego typu walorów czyni je w ka˝dej chwili stosunkowo ∏atwo zbywalnymi. Otrzymujà one przez to pewien stopieƒ p∏ynnoÊci, a to w∏aÊnie
w istotny sposób upodobnia je do walorów krótkoterminowych, nawet
jeÊli ich czas wykupu jest odleg∏y. To sprawia, ˝e z ekonomicznego
punktu widzenia nie za wiele si´ one ró˝nià charakterem od lokat
formalnie krótkoterminowych typu weksla handlowego czy bonu
skarbowego. Nawiasem mówiàc – nastr´cza to tak˝e spore problemy
przy egzekwowaniu prawa dewizowego, tam gdzie w tym prawie istniejà jeszcze restrykcje usi∏ujàce rozró˝niaç inwestycje zagraniczne
d∏ugoterminowe, traktowane przewa˝nie liberalnie oraz inwestycje
krótkoterminowe, podlegajàce ró˝norakim ograniczeniom. Wprawdzie podobne wàtpliwoÊci mogà si´ nasuwaç tak˝e przy poj´ciowym
rozgraniczaniu inwestycji bezpoÊrednich i portfelowych (jak traktowaç wi´ksze pakiety akcji i znaczàce udzia∏y?), ale tu daje si´ spraw´ rozstrzygnàç przynajmniej umownie. I tak, pakiet akcji zapewniajàcy faktycznà kontrol´ nad spó∏kà przyj´∏o si´ traktowaç jako
inwestycj´ bezpoÊrednià. W przeciwnym razie uwa˝a si´ go za inwestycj´ portfelowà.

KorzyÊci ze swobodnego obrotu
kapita∏owego
BezpoÊrednià przyczynà mi´dzynarodowych przep∏ywów kapita∏u jest
w istocie ten sam motyw, który jest „motorem” przep∏ywów kapita∏owych wewnàtrz poszczególnych gospodarek. Jest nim dà˝enie podmiotów gospodarczych, w∏aÊcicieli zasobu kapita∏u, do optymalizacji portfeli swoich lokat. Motywem naczelnym jest przy tym ch´ç maksymalizacji
zysku. Czynnikiem dodatkowym jest potrzeba zachowania pewnego poziomu p∏ynnoÊci portfeli (co konkuruje z motywem zysku, os∏abiajàc
nieco jego wp∏yw na struktur´ portfeli). Znaczenie zasadnicze ma jednak niewàtpliwie motyw zysku. Chodzi przy tym, jak w przypadku inwestycji wewn´trznych, o wielkoÊç zysku widzianà w odpowiedniej perspektywie czasowej, tj. po zdyskontowaniu go wzgl´dem czasu, a tak˝e
po skorygowaniu go o pewien narzut z tytu∏u wszelkich dotyczàcych go
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ryzyk. I to, co przede wszystkim odró˝nia mi´dzynarodowy przep∏yw kapita∏u od przep∏ywu wewn´trznego, to w∏aÊnie ten charakterystyczny
fakt, ˝e dochodzà tu jeszcze pewne nowe typy ryzyk – zw∏aszcza ryzyko
walutowe (kursowe) i ryzyko polityczne. W dodatku niektóre ryzyka wyst´pujàce tak˝e w obrocie wewn´trznym, jak np. ryzyko kredytowe, mogà w tym przypadku jeszcze si´ zwi´kszaç z racji ogólnej niepewnoÊci
wi´kszej ni˝ niepewnoÊç wyst´pujàca przy lokatach krajowych. Niemniej jednak, rozszerzajàc mo˝liwoÊç wyboru i zwi´kszajàc skal´ op∏acalnoÊci lokat poza ten ograniczony zakres op∏acalnoÊci, jaki oferowa∏by
inwestorom zamkni´ty rynek lokalny, otwartoÊç kraju na przep∏ywy kapita∏owe umo˝liwia podmiotom ekonomicznym osiàgni´cie sytuacji zdecydowanie pod ka˝dym istotnym wzgl´dem korzystniejszej (nie tylko
pod wzgl´dem rentownoÊci, ale tak˝e pod wzgl´dem stopnia ryzykownoÊci, p∏ynnoÊci i zró˝nicowania lokat), ni˝ sytuacja osiàgalna w warunkach gospodarki zamkni´tej.
Ujmujàc rzecz g∏´biej, teza o zasadniczo dobroczynnym skutku otwartoÊci na swobodne przep∏ywy kapita∏u w p∏aszczyênie mi´dzynarodowej
opiera si´ na argumencie teoretycznym analogicznym do tego, który
uzasadnia potrzeb´ swobodnej przenoÊnoÊci kapita∏u wewnàtrz kraju.
Umo˝liwia si´ w ten sposób po prostu bardziej efektywne, tzn. bardziej
racjonalne, wykorzystanie rozporzàdzalnego zasobu produkcyjnego
w skali Êwiata. Je˝eli aktualna sytuacja koniunkturalna ogranicza potencjalnemu inwestorowi mo˝liwoÊç intratnego zainwestowania Êrodków wewnàtrz jego kraju ojczystego, to mo˝e byç jednak tak, ˝e równoczeÊnie stojà otworem interesujàce mo˝liwoÊci inwestowania za
granicà. Tak jest np. dlatego, ˝e fazy cyklu koniunkturalnego w ró˝nych
krajach nie pokrywajà si´ ze sobà w czasie, albo dlatego, ˝e gdzie indziej szybszy post´p techniczny stwarza okazj´ op∏acalnego sfinansowania innowacji z po˝ytkiem dla wszystkich uczestników tego procesu.
Poza tym, sà w Êwiecie obszary po prostu niedoinwestowane, a jednoczeÊnie wyposa˝one obficie w inne czynniki produkcji – jak ludnoÊç
zdolna do produkcyjnego zatrudnienia. Kraƒcowa produkcyjnoÊç kapita∏u jest tam dzi´ki temu wy˝sza, co przek∏ada si´ na wy˝szà rentownoÊç lokat. Reagujàc na bodziec, jakim jest perspektywa wy˝szej op∏acalnoÊci, kapita∏ przenosi si´ z ga∏´zi do ga∏´zi – albo z regionu do
regionu – osiàgajàc przez to popraw´ efektu finansowego. Z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron takiemu przemieszczaniu
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si´ kapita∏u na p∏aszczyênie mi´dzynarodowej towarzyszy zazwyczaj
wiele dodatkowych, pozytywnych efektów. I tak:
1) przep∏ywajàc z kraju do kraju, a przez to zwi´kszajàc potencja∏ produkcyjny obszaru nap∏ywu, kapita∏ przynosi ze sobà nowe rozwiàzania
techniczne i umiej´tnoÊci, upowszechniajàc je wÊród lokalnej kadry
pracowniczej i podwy˝szajàc jej kwalifikacje. Propaguje w ten sposób
wzorce zachowaƒ i postawy sprzyjajàce wy˝szej kulturze technicznej
oraz nowoczesnoÊci, co jest w sumie korzystne dla rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego terenów tego nap∏ywu – cokolwiek g∏osiliby na ten temat rzecznicy tradycjonalizmu. Stàd te˝, w miejsce dawnej niech´ci
i podejrzliwoÊci, obserwowana jest obecnie w ca∏ym Êwiecie intensywna konkurencja krajów s∏abiej rozwini´tych o przyciàgni´cie do siebie
jak najwi´kszej sumy zagranicznych inwestycji;
2) powi´kszajàc potencja∏ wytwórczy kraju nap∏ywu ponad to, co dany
kraj móg∏by zainwestowaç z w∏asnych bie˝àcych oszcz´dnoÊci i tym samym zwi´kszajàc jego szanse wzrostu, przep∏yw kapita∏u równoczeÊnie
umo˝liwia podmiotom oszcz´dzajàcym w kraju eksportujàcym kapita∏
uzyskanie wy˝szej stopy dochodowoÊci (pod postacià odsetek lub zysku–dywidendy) ni˝ by∏oby to mo˝liwe dzi´ki inwestowaniu u siebie na
miejscu. To stanowi bodziec do dalszego zwi´kszania rozmiarów ich
oszcz´dnoÊci z przeznaczeniem na nabycie nowych lokat;
3) inwestowanie za granicà rozszerza mo˝liwoÊci dywersyfikacji portfela lokat, co nie tylko podwy˝sza ich ogólnà rentownoÊç, ale te˝ obni˝a
poziom ryzykownoÊci ca∏ego portfela. Samo zró˝nicowanie portfela aktywów jest bowiem sposobem na obni˝enie poziomu jego ryzykownoÊci.
To – samo w sobie – jest odczuwane podobnie jak wzrost rentownoÊci.
Poprawa op∏acalnoÊci lokat jest mo˝liwa dodatkowo przez to w∏aÊnie,
˝e cykl koniunkturalny w ró˝nych krajach nie jest idealnie zsynchronizowany. Kiedy w jednym kraju panuje recesja, w innym mo˝e byç
w tym samym czasie boom;
4) otwartoÊç na przep∏ywy kapita∏owe intensyfikuje pozytywny wp∏yw
konkurencji zarówno w sektorze produkcyjnym gospodarki, jak i poza
nim. Liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych dzia∏a szczególnie silnie
i bezpoÊrednio na rozwój, unowoczeÊnienie i efektywnoÊç samego sektora finansowego. Dzieje si´ tak zarówno dzi´ki wchodzeniu na rynek
krajowy zagranicznych instytucji finansowych z ich doÊwiadczeniem,
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nowoczesnym wyposa˝eniem, sprawniejszym zarzàdzaniem, technikami analitycznymi, bazà kapita∏owà, rozbudowanymi kontaktami
w Êwiecie, jak te˝ dzi´ki samemu wzmocnieniu dynamizujàcego nacisku konkurencji;
5) pog∏´bienie lokalnego rynku finansowego w jego poszczególnych
segmentach przez nap∏yw kapita∏u mo˝e te˝ stabilizowaç ca∏y sektor finansowy, czyniàc go bardziej p∏ynnym, bezpieczniejszym, wydajniejszym i sprawniejszym w pe∏nieniu wszystkich funkcji, jakie ów sektor
ma do spe∏nienia w procesie wzrostu. Nie nale˝y te˝ bagatelizowaç
szansy wydatnego pog∏´bienia i usprawnienia wtórnego rynku papierów wartoÊciowych, a przez to mo˝liwoÊci wzmocnienia nacisku na
przedsi´biorstwa sektora niefinansowego w celu wymuszania na zarzàdach lepszej dzia∏alnoÊci (choçby pod groêbà przej´cia firmy przez innych w∏aÊcicieli), do czego sam kapita∏ zagraniczny mo˝e walnie si´
przyczyniaç;
6) otwartoÊç na przep∏ywy kapita∏owe nie tylko wzmacnia skutecznoÊç
dyscyplinujàcego oddzia∏ywania sektora finansowego na przedsi´biorstwa (z pozytywnym tego skutkiem dla efektywnoÊci procesu gospodarczego i wzrostu ekonomicznego kraju jako ca∏oÊci), lecz wywiera podobnie dyscyplinujàcy wp∏yw na polityk´ gospodarczà paƒstwa, podnoszàc jej
ogólnà „jakoÊç”. DoÊwiadczenia Êwiata w minionych dekadach jednoznacznie dowodzà bowiem, ˝e w warunkach swobody przep∏ywów kapita∏owych polityka gospodarcza musi respektowaç pewne wa˝ne zasady
ogólne, np. wymóg zdrowych finansów publicznych, potrzeb´ panowania
nad poda˝à pieniàdza, zasad´ niedopuszczania do znaczàcego i trwa∏ego
przeszacowania kursu, unikania nieakceptowalnych dla prywatnego biznesu ingerencji administracyjnych w proces gospodarczy, nadmiernego
obcià˝ania przedsi´biorstw podatkami itp. Naruszanie tych zasad grozi
automatycznà „sankcjà” w postaci k∏opotliwych odp∏ywów kapita∏u.
W ko∏ach eksperckich istnieje rozpowszechnione i generalnie s∏uszne
przekonanie, ˝e liberalizacja obrotów kapita∏owych – przy wszystkich
zwiàzanych z tym ryzykach – wymusza na paƒstwach niewàtpliwà racjonalizacj´ polityki gospodarczej w sposób podobny, jak wymusza lepsze zarzàdzanie firmami.
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Lotne fundusze („hot money”)
a mi´dzynarodowy obrót kapita∏owy
Rosnàca otwartoÊç gospodarek w zakresie obrotów kapita∏owych oraz
szybki post´p techniczny w dziedzinie telekomunikacji i komputeryzacji nada∏y wielkà wag´ strumieniom p∏ynnych funduszy (lokat krótkoterminowych), zwi´kszajàc zarówno potencjalnie pozytywne oddzia∏ywanie przep∏ywów kapita∏u na gospodarki, jak te˝ destabilizujàce
oddzia∏ywanie jego strumieni. LotnoÊç krótkoterminowych lokat sprawia, ˝e mogà one ∏atwo staç si´ êród∏em np. gwa∏townego przesuni´cia wzwy˝ kursu waluty kraju b´dàcego terenem nap∏ywu, zw∏aszcza
jeÊli wystàpi „owczy” p´d w danym kierunku. Mo˝e to byç tak˝e przyczynà mocnego wzrostu oficjalnych rezerw dewizowych banku centralnego i cz´sto znaczàcego powi´kszenia si´ p∏ynnoÊci sektora bankowego (kiedy dany kraj stosuje system kursu usztywnionego, a nie
swobodnie zmiennego). Nap∏yw taki wywiera te˝ nacisk na rynkowe
stopy procentowe i oddzia∏uje na zwy˝k´ cen na gie∏dzie papierów
wartoÊciowych, cz´sto z charakterystycznym tego skutkiem w postaci
gwa∏townego boomu spekulacyjnego. Kiedy tak si´ dzia∏o, to zanim
„mydlana baƒka” nieokie∏znanej hossy p´k∏a, krajowe podmioty zad∏u˝a∏y si´ w bankach, by móc intensywniej w∏àczyç si´ do gry spekulacyjnej. Ze swej strony banki, wykorzystujàc zwi´kszonà p∏ynnoÊç i wychodzàc naprzeciw ˝yczeniom klientów (a tak˝e anga˝ujàc si´ w t´
samà gr´ we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek), rozszerza∏y ekspansj´ kredytowà, nie zwa˝ajàc zbytnio na jakoÊç i bezpieczeƒstwo nowo nabytych aktywów. Cz´sto sprzyja∏o temu równie˝ powszechne,
beztroskie traktowanie standardów ksi´gowych, zasad prawid∏owej
oceny zdolnoÊci kredytowej klientów, egzekwowania norm ostro˝noÊciowych i innych wymogów bezpieczeƒstwa systemu bankowego.
W takich sytuacjach nawet tam, gdzie stosowano kurs gi´tki („floating”)
i dzi´ki temu nie wyst´powa∏ albo by∏ os∏abiony p∏ynnoÊciowy efekt nap∏ywu lotnych funduszy, sam zwy˝kowy ruch kursu bywa∏ powodem
ci´˝kich perturbacji gospodarczych. Wiadomo, ˝e sztucznie zawy˝ony
kurs krajowego pieniàdza, nieadekwatny do rzeczywistej si∏y konkurencyjnej danej gospodarki, d∏awi sektor eksportowy. Nast´puje to z tym
wi´kszà si∏à, im d∏u˝ej taki wypaczony kurs si´ utrzymuje. Zawy˝enie
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kursu waluty krajowej otwiera te˝ pozosta∏e obszary produkcji krajowej
na nierównà konkurencj´, dajàc zagranicznym producentom bezpodstawnie uprzywilejowany dost´p do rynku wewn´trznego (sztucznie
potaniony kurs dewiz dzia∏a jak subwencja dla zagranicznych dostawców i importerów). Niszczàce skutki takiego stanu sà tym groêniejsze,
˝e wiadomo z góry – z racji nie dajàcego si´ utrzymaç zbyt d∏ugo deficytu handlowego – i˝ ten uk∏ad warunków w przysz∏oÊci radykalnie si´
kiedyÊ odwróci. Nieuchronny odp∏yw funduszy i ostre osuni´cie si´
kursu w dó∏ po okresie zawy˝enia krajowej waluty zastaje jednak gospodark´ zazwyczaj ju˝ w sytuacji niezdolnoÊci do ekspansji eksportowej,
pomimo bodêca w postaci nagle zdeprecjonowanego kursu. Nie jest bowiem mo˝liwe szybkie odbudowanie zdolnoÊci produkcyjnej i konkurencyjnej kraju po szkodach dokonanych przez d∏ugotrwa∏e zawy˝enie
kursu. Zniekszta∏cona struktura produkcyjna w po∏àczeniu z nag∏ym
wahni´ciem kursu w dó∏ (a wi´c tak˝e – z mocnym podro˝eniem importu) czyni przede wszystkim wybuch inflacji i utrwalenie kryzysu
rzeczà niemal nieuchronnà. Presja inflacyjna zmusza bowiem bank
centralny i rzàd do utrzymywania przez d∏ugi czas restrykcyjnej postawy we wszystkich obszarach polityki gospodarczej.
DoÊwiadczenia szeregu gospodarek w ostatnich kilku latach wskazujà,
˝e gwa∏towne nap∏ywy lotnych funduszy, z nieodmiennie nast´pujàcymi po nich odp∏ywami, odnoszà skutki jeszcze powa˝niejsze przy kursie usztywnionym ni˝ przy kursie „p∏ywajàcym”. Jest tak dlatego, ˝e
kurs „p∏ywajàcy” studzi w jakimÊ stopniu zap´dy spekulantów, zwi´kszajàc gro˝àce im ryzyko kursowe. Strumienie przep∏ywów spekulacyjnych przy „floatingu” mogà byç przez to mniejsze. Kupujàc danà walut´ przy coraz wy˝szym kursie trzeba si´ liczyç z tym, ˝e kurs ju˝ mo˝e
wi´cej nie wzrosnàç. Od pewnego momentu roÊnie nawet prawdopodobieƒstwo, ˝e kurs wahnie si´ w przeciwnà stron´. Kupujàcy pieniàdz po
coraz wy˝szym kursie nara˝ajà si´ w rosnàcym stopniu na skutki spadku jego kursu i to zmniejsza ich sk∏onnoÊç do dalszych zakupów.
W przeciwieƒstwie do tego spekulujàcy przy kursie sztywnym majà
wra˝enie, ˝e nie ryzykujà zbyt wiele albo nawet, ˝e nie ryzykujà wcale
tak d∏ugo, jak d∏ugo powszechny p´d do kupowania danej waluty daje
si´ obserwowaç. Wra˝enie to powstaje dlatego, ˝e bank centralny broni sta∏oÊci kursu przed spadkiem, wi´c te˝ i szansa zysku wydaje si´ nie
zmniejszaç, je˝eli dochodowoÊç lokat jest pociàgajàca. Zresztà, jak d∏u-
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go daje si´ dostrzec generalna tendencja do kupowania i kapita∏y nap∏ywajà, tak d∏ugo realne sà tylko dwie mo˝liwoÊci – albo kurs pozostanie sta∏y, albo zostanie rewaluowany. W pierwszym przypadku – koszt
kupowania i odsprzedawania z powrotem w razie niespe∏nienia si´
oczekiwaƒ rewaluacji jest niemal zerowy, a w drugim wypadku – w razie trafnego spekulowania na wzrost kursu – zysk ma szanse byç szczególnie du˝y. Podtrzymuje to dynamik´ zakupów i zwi´ksza przep∏ywajàce strumienie.
Wi´ksze strumienie nap∏ywów oznaczajà przy tym tak˝e wy˝szà kasowà p∏ynnoÊç systemu bankowego. Wywo∏uje to silniejszà ekspansj´ kredytowà, wi´kszà baƒk´ spekulacyjnà na cenach aktywów i niesie ze sobà potencjalnie groêniejsze konsekwencje jej p´kni´cia. Kiedy bowiem
„bàbel” spekulacyjny p´knie w takim uk∏adzie warunków (tj. przy kursie dotàd twardo bronionym), to nag∏e za∏amanie si´ boomu inwestycyjnego w papierach i aktywach realnych prawdopodobnie pociàgnie za
sobà ∏aƒcuch bankructw kredytobiorców – inwestorów i spekulantów.
Ich niezdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tych kredytów zwykle stawia na kraw´dzi bankructwa liczne banki. Banki zostajà zresztà w takiej sytuacji
uderzone z dwóch stron – od strony aktywów i od strony pasywów. Na
stan aktywów negatywnie wp∏ywa pojawienie si´ problemu nieÊciàgalnych kredytów przy skurczeniu si´ wartoÊci kolateralnych pobocznych
zabezpieczeƒ, a tak˝e spadek wartoÊci portfela papierów wartoÊciowych w posiadaniu samych banków. Od strony pasywów uderzenie
przybiera postaç wycofywania wk∏adów. Posiadacze kapita∏ów przyby∏ych przedtem do danego kraju na fali rynkowej euforii teraz wycofujà
si´. Po spieni´˝eniu papierów gie∏dowych i innych lokat zamieniajà oni
reszt´ uratowanych sum na dewizy, które transferujà za granic´.
Oprócz zni˝ki notowaƒ gie∏dowych nast´puje wi´c tak˝e spadek p∏ynnoÊci banków, a ∏àczny efekt pogorszenia obu stron bilansu banków zagra˝a te˝ zasadniczej wyp∏acalnoÊci, tj. samemu istnieniu banków.
Wycofywanie funduszy za granic´ nie ogranicza si´ zresztà do Êrodków
uprzednio sprowadzonych z zewnàtrz, lecz zazwyczaj pociàga za sobà
tak˝e ucieczk´ kapita∏u krajowego. Mechanizm ten nie tylko za∏amuje
rynek papierów wartoÊciowych, prowokuje fal´ bankructw w sektorze
produkcyjnym, lecz cz´sto wywo∏uje tak˝e kryzys sektora bankowego
(obna˝ajàc przy okazji wszystkie jego strukturalne s∏aboÊci, jak te˝ niedostatki systemu regulacji i nadzoru). Wysysa tak˝e rezerwy dewizowe
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kraju i niemal nieuchronnie prowadzi (jednak!) do dewaluacji waluty.
W którym ogniwie systemu gospodarczego dojdzie najpierw do takiego
„krótkiego spi´cia” (na gie∏dzie papierów wartoÊciowych, czy na rynku
dewizowym) i rozpocznie si´ rejterada spekulantów jest zresztà sprawà
drugorz´dnà, bo i tak z regu∏y kryzys przerzuca si´ na pozosta∏e segmenty sektora finansowego.
Wa˝nymi elementami pod∏o˝a sprzyjajàcego opisywanym tu wstrzàsom
jest przede wszystkim „chory” sektor finansów publicznych (chroniczne deficyty bud˝etu i rozd´ty d∏ug publiczny, krajowy i zagraniczny)
oraz s∏aboÊç banku centralnego z niesprawnym systemem sterowania
kreacjà pieniàdza, ale tak˝e niedoskona∏y system regulacji, nadzoru
i egzekwowania prawa. A bywa te˝, ˝e wybitnie sprzyja takiemu rozwojowi wypadków równie˝ wysoki d∏ug prywatnego sektora gospodarki.

EfektywnoÊç mechanizmu rynkowego
a mi´dzynarodowy obrót kapita∏owy
Racjonalne uzasadnienie ekonomicznej celowoÊci liberalizacji przep∏ywów kapita∏u – jednego z najbardziej charakterystycznych przejawów
i si∏ nap´dowych procesu globalizacji – stanowisko, które dopatruje si´
w takim rozwiàzaniu sposobu optymalizacji procesu tworzenia i dystrybucji kapita∏u w skali Êwiata, milczàco zak∏ada spe∏nienie pewnego krytycznie wa˝nego warunku. Jednak ten zasadniczo istotny warunek
w rzeczywistoÊci mo˝e byç albo nie byç spe∏niony. I tak si´ sk∏ada, ˝e de
facto warunek ten jest najcz´Êciej spe∏niony w stopniu dalece niepe∏nym. Dlatego te˝ ca∏kiem swobodny obrót kapita∏owy nie zawsze i nie
wsz´dzie okazuje si´ najw∏aÊciwszà receptà do zastosowania w praktyce. Chodzi tu mianowicie o warunek „efektywnoÊci rynku” („market
efficiency”), a w tym kontekÊcie – efektywnoÊci mi´dzynarodowego
rynku kapita∏owego.
Zagadnienie „efektywnoÊci rynku” jest jednym z intensywnie dyskutowanych zagadnieƒ wspó∏czesnej myÊli ekonomicznej. Temat ten posiada kluczowe znaczenie dla funkcjonowania ca∏ego systemu wspó∏czesnej gospodarki rynkowej. Stanowiska zajmowane w sporze na ten
temat przez ró˝nych ekspertów miewajà daleko idàce konsekwencje
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dla wyznawanej przez nich filozofii gospodarczej i postaw zajmowanych
w kluczowych kwestiach aktualnej polityki ekonomicznej. Jednak ranga tego tematu ma szczególne znaczenie w odniesieniu do rynków finansowych i dodatkowo niezmiernie si´ zwi´ksza w∏aÊnie w warunkach ich globalizacji.
Najogólniej bioràc, gdyby warunek efektywnoÊci rynku by∏ spe∏niony
w pe∏ni (tj. gdyby rynek osiàga∏ „perfect efficiency”), oznacza∏oby to
równoczesne spe∏nienie dwóch dalszych, szczegó∏owszych warunków,
a mianowicie:
• rynek, o jakim mówimy, cechuje si´ doskona∏à konkurencjà, a zatem
panujàca na nim sytuacja jest na tyle przejrzysta, i˝ wszystkie podmioty gospodarcze majà jednakowo ∏atwy dost´p do potrzebnej im informacji (czyli nie wyst´pujà podmioty korzystajàce z „uprzywilejowanej” informacji, niedost´pnej dla innych);
• post´powanie podmiotów gospodarczych jest zdeterminowane przez
w pe∏ni racjonalne oczekiwania ze spo˝ytkowaniem ca∏ej dost´pnej
informacji w∏àcznie z wyciàgni´ciem wniosków z pomy∏ek pope∏nionych w przesz∏oÊci (dzi´ki czemu unika si´ systematycznego pope∏niania tych samych b∏´dów). Tylko tyle i a˝ tyle.
Spe∏nienie obu tych warunków nie gwarantowa∏oby zresztà osiàgni´cia
przez rynek rezultatów idealnych, np. jeÊli chodzi o dystrybucj´ zasobów
kapita∏u mi´dzy ró˝ne mo˝liwe zastosowania, gdyby wyniki oceniaç ex
post, ale pozwala∏oby uzyskaç rozwiàzania optymalne przynajmniej
w takim sensie, ˝e by∏yby one w aktualnym uk∏adzie znanych okolicznoÊci mniej niekorzystne ni˝ osiàgalne jakimkolwiek innym sposobem.
Warunek „efektywnoÊci rynku” ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki rynkowej i rynków w ogóle, jednak w przypadku rynku kapita∏owego, krajowego i mi´dzynarodowego, jest on specjalnie wa˝ny z racji donios∏oÊci zadania alokacji zasobów, jakie ma do wykonania ten
rynek1. W∏aÊnie temu celowi s∏u˝y tak wa˝ny i przy ró˝nych okazjach
podkreÊlany wymóg dostarczania rynkowi finansowemu (potencjalnym
inwestorom) mo˝liwie pe∏nej i rzetelnej informacji o sytuacji ekono1 Temat ten by∏ przedmiotem wnikliwych badaƒ w licznych pracach amerykaƒskiego ekonomisty,

Josepha Stiglitza, które przynios∏y autorowi nagrod´ Nobla.
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miczno-finansowej przedsi´biorstw, zw∏aszcza tych, których papiery sà
wprowadzane do obrotu publicznego, zarówno w kraju, jak te˝ w skali
mi´dzynarodowej. M.in. w∏aÊnie w tym celu w∏aÊnie ustanawia si´ nadzór nad rynkami finansowymi (komisj´ papierów wartoÊciowych, nadzór bankowy, nadzór nad rynkami ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych itp.). Po to równie˝ racjonalizuje si´ i ujednolica zasady
ksi´gowoÊci oraz audytu, metody sporzàdzania i udost´pniania sprawozdaƒ finansowych i ogólnej informacji o firmach (tzw. disclosure rules) dla potrzeb obrotu rynkowego. W tym celu te˝ wdra˝a si´ m.in.
normy prudencyjne w bankowoÊci, egzekwuje nakazy i zakazy majàce
chroniç przed nadu˝yciami (np. zakaz „insider trading”, wykorzystujàcego niedost´pnà dla innych, „uprzywilejowanà” informacj´) itd.
Celem wszystkich tych mechanizmów jest uczynienie obrotu rynkowego bezpiecznym, a samego mechanizmu rynku sprawnym – czyli „efektywnym” – przede wszystkim dzi´ki zwi´kszonej przejrzystoÊci i jawnoÊci. Racjonalne zachowanie si´ podmiotów gospodarczych, z ich
dà˝eniem do maksymalizacji zysku, ma wtedy szans´ zostaç skoordynowanym przez „niewidzialnà r´k´ rynku” z nadrz´dnym interesem
spo∏ecznym (jakim jest tworzenie, mobilizowanie i optymalna alokacja
kapita∏u) i mo˝e wtedy mu s∏u˝yç.
Wobec wagi tego warunku zrozumia∏e si´ wydaje, ˝e wa˝nym zagro˝eniem dla efektywnoÊci dzia∏ania mechanizmu rynku staje si´ tzw. asymetria informacji (specjalnie donios∏y przypadek niedostatku
przejrzystoÊci rynku), po cz´Êci naturalna, ale po cz´Êci Êwiadomie
przez niektórych uczestników rynku wywo∏ywana. Asymetria, o jakiej
mowa, jest w rzeczywistoÊci rynkowej bardzo rozpowszechniona.
I g∏ównie dlatego rynki funkcjonujà w rzeczywistoÊci znacznie mniej
sprawnie, ni˝ zak∏adajà to teoretyczne paradygmaty, majàce obrazowaç
ich „idealny” model (co zresztà nie umniejsza przydatnoÊci tych abstraktów dla pewnych konkretnych, jasno okreÊlonych celów badawczych). W∏aÊnie przez ów „defekt” systemowy w postaci asymetrii informacji (nierównego dost´pu do niej) funkcjonowanie rynku mo˝e
zostaç g∏´boko wypaczone, dajàc niekiedy rezultat bardzo daleki od optmalnego. Przyk∏adem typowej i niezmiernie rozpowszechnionej asymetrii informacyjnej mo˝e byç ró˝nica w ocenie stanu faktycznego, jeÊli
idzie np. o wyp∏acalnoÊç firmy ubiegajàcej si´ o kredyt, jaka zachodzi
mi´dzy potencjalnym kredytodawcà i kredytobiorcà (czyli firmà ubiega-
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jàcà si´ o po˝yczk´). Sam kredytobiorca jest zwykle znacznie lepiej poinformowany, ni˝ kredytodawca. Bywa te˝ tak, ˝e cz´Êç prawdy o w∏asnej sytuacji kredytodawca Êwiadomie ukrywa. I mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
b´dàc faktycznie niewyp∏acalnym, zechce on oferowaç kredytodawcy
wy˝szà stop´ procentowà ni˝ dobrze dzia∏ajàcy, wyp∏acalni konkurenci.
Tym sposobem mo˝e ich przelicytowaç, doprowadzajàc do suboptymalnego, a w skrajnym przypadku nawet marnotrawnego rozdzia∏u Êrodków kapita∏owych zarówno w kraju, jak te˝ globalnie.
Jest to jeden z wielu mo˝liwych przyk∏adów, który pokazuje jak – mimo
racjonalnych motywacji uczestników rynku (a w pewnym sensie – na
skutek swoiÊcie poj´tej „racjonalnoÊci”) w warunkach informacyjnej
asymetrii rezultat dzia∏ania mechanizmu rynkowego mo˝e zostaç wypaczony. Mo˝e mieç wtedy miejsce „negatywna selekcja” firm zasilanych dop∏ywem kapita∏u. Tego typu sytuacja na styku sektora przedsi´biorstw i banków mo˝e zresztà pociàgaç za sobà dalsze nast´pstwa,
tworzàc tak˝e zagro˝enie kryzysem bankowym. O ile efektem globalizacji rynków finansowych jest niepomierne zwi´kszenie skali potencjalnych przep∏ywów, o tyle zwi´ksza si´ te˝ zagro˝enie efektami asymetrii
informcji w ca∏ym obszarze Êwiatowego rynku.
Jednak ofiarà tego defektu mechanizmu rynkowego, jakim jest asymetria informacyjna, paÊç mogà tak˝e klienci banków, wykorzystani przez
instytucje kredytowe, którym powierzyli swoje pieniàdze. Bank, jako instytucja publicznego zaufania, przyjmuje wk∏ady klientów i lokuje je
w kredytach, których zasadnoÊç jest on zdolny oceniç trafniej ni˝ jego
klienci, b´dàc instytucjà w tym wyspecjalizowanà – tzn. jest zdolny
uczyniç to trafniej, ni˝ móg∏by to zrobiç sam klient, gdyby po˝ycza∏ swoje Êrodki wprost firmom, bez poÊrednictwa banku. Bank zatem, kiedy
patrzymy na spraw´ z punktu widzenia klienta, przekszta∏ca jako poÊrednik finansowy lokat´ bardziej ryzykownà (kredyt) w mniej ryzykownà (wk∏ad bankowy) i stosunkowo niep∏ynnà w stosunkowo p∏ynnà.
Jednak mo˝e si´ zdarzyç, i˝ bank zawiedzie zaufanie i klient pieniàdze
straci. Dzieje si´ tak np. wtedy, kiedy bank lekkomyÊlnie udzieli zbyt
du˝o kredytu firmom niewyp∏acalnym. Mowa tu, naturalnie, o „z∏ych
kredytach” w skali przekraczajàcej zdolnoÊç banku do ich absorbowania w ci´˝ar kapita∏u w∏asnego, gdy nie ma mo˝noÊci roz∏adowania tego problemu innymi sposobami. OkolicznoÊcià zach´cajàcà instytucje
kredytowe do takiego zachowania mo˝e byç jednak wiara ich kierow-
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nictwa (wszystko jedno – zasadna czy nie), ˝e w razie popadni´cia
w powa˝niejsze trudnoÊci zostanà one dokapitalizowane, np. przez dotacj´ z bud˝etu paƒstwa albo Êrodki pochodzàce z po˝yczek mi´dzynarodowych instytucji finansowych, z Mi´dzynarodowym Funduszem
Walutowym na czele (tzw. bail out). Takie przekonanie mo˝e si´ zrodziç wtedy, kiedy zarzàdy tych instytucji sàdzà, ˝e dane paƒstwo (lub
spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa) b´dzie obawiaç si´ ich bankructwa, czy
to z racji samej ich wielkoÊci, czy te˝ z obawy przed reakcjà ∏aƒcuchowà, która mog∏aby zagroziç podstawom ca∏ego sektora bankowego
w kraju, lub w grupie krajów. Jest to przypadek ilustrujàcy sytuacj´ tzw.
pokusy nadu˝ycia („moral hazard”). Istnieje te˝ prawdopodobieƒstwo,
˝e jeÊli nadzieje na wykupienie („bail out”) zawiodà, to niektóre banki,
b´dàce w kraƒcowo trudnej sytuacji, mogà ratowaç si´ Êciàgajàc Êrodki skàd si´ da, bez wzgl´du na szersze tego konsekwencje. I w ten sposób mogà one spowodowaç dodatkowe marnotrawstwo kapita∏u zarówno w obszarze krajowym, jak i na Êwiecie.

Asymetria informacyjna i szersze jej
konsekwencje
Niedawne dramatyczne przyk∏ady, p∏ynàce z ró˝nych stron Êwiata (casus s∏ynnych amerykaƒskich bankrutów – wielobran˝owego koncernu
„Enron”, albo „Worldcom” i innych), przypominajà te˝ o stale obecnych
êród∏ach ci´˝kich wypaczeƒ mechanizmu alokacji kapita∏u, do jakich
dochodzi przez powstawanie wielkich „bàbli” spekulacyjnych, rozrastajàcych si´ na zasadzie „stadnego” zachowania si´ inwestorów. Zachowania takie rodzà si´ nagminnie w∏aÊnie na gruncie asymetrii informacji, kiedy fakty znane niektórym sà zatajane przed gronem pozosta∏ych
inwestorów, a ci – domyÊlajàc si´ czegoÊ niejasno, albo ulegajàc manipulacjom – uwa˝ajà za racjonalne mechaniczne naÊladowanie zachowaƒ pewnych podmiotów, które wed∏ug nich wiedzà lepiej – niezale˝nie od tego czy sàdzàcy tak majà rzeczywiÊcie lepszà wiedz´, czy te˝ np.
ulegajà Êwiadomie rozpowszechnianej propagandzie. Sprawa staje si´
jeszcze powa˝niejsza wtedy, kiedy w mistyfikacji uczestniczà obdarzane zaufaniem firmy audytorskie i cenione w Êwiecie agencje ratingowe
– jak to wysz∏o na jaw przy wspomnianych przypadkach wielkich ban-
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kructw i nadu˝yç zaufania w ostatnich paru latach (np. sprawa firmy
A. Andersen).
Wszystkie wskazane tu przyk∏ady antyefektywnoÊciowego funkcjonowania mechanizmu alokacyjnego rynku kapita∏owego, a wi´c zarówno zjawisko negatywnej selekcji, jak uleganie pokusie nadu˝ycia, czy fenomen
zachowaƒ stadnych (herding) majà – jak ∏atwo zauwa˝yç – wspólne
pod∏o˝e: asymetri´ informacyjnà na rynku, która jest zaprzeczeniem
podstawowego warunku efektywnoÊci – pe∏nej przejrzystoÊci. Zatem,
choç te negatywne przyk∏ady mogà zawieraç w sobie element specyficznie rozumianej racjonalnoÊci zachowaƒ, to jednak stojà w sprzecznoÊci
z postulatem efektywnoÊci rynku, która wymaga by oba jej istotne warunki – racjonalnoÊç zachowaƒ i oczekiwaƒ jak te˝ przejrzystoÊç sytuacji rynkowej – by∏y spe∏nione równoczeÊnie. I tylko wtedy mo˝na oczekiwaç, i˝ wynik funkcjonowania alokacyjnego mechanizmu rynku
kapita∏owego b´dzie reprezentowaç sobà (przybli˝one) ogólnogospodarcze optimum. A zasada ta jest wa˝na w odniesieniu zarówno do przep∏ywów wewnàtrzkrajowych, jak te˝ przep∏ywów majàcych miejsce w skali
globalnej – z odpowiednim spot´gowaniem jej znaczenia w tym drugim
przypadku. Na przyk∏ad pokusa nadu˝ycia wywo∏aç mo˝e ekspansj´
kredytu tym wi´kszà, a zachowania stadne hoss´ na rynku papierów
tym bardziej wybuja∏à i tym bardziej oderwanà od fundamentów gospodarki, kiedy tendencje te karmià si´ nie tylko Êrodkami pochodzàcymi
z wewn´trznych êróde∏, ale tak˝e ze êróde∏ zewn´trznych, powi´kszajàc
przy okazji d∏ug zagraniczny kraju (czy krajów) w walutach obcych.
Z chwilà zaÊ, kiedy przychodzi „godzina prawdy” i rozd´te banie spekulacyjnej hossy p´kajà, to za∏amanie jest tym g∏´bsze, im intensywniejsze by∏y te stadne zachowania. Objawia si´ wtedy niezdolnoÊç wielu d∏u˝ników do wywiàzania si´ z zobowiàzaƒ wzgl´dem banków
i samych banków wzgl´dem deponentów. Banki popadajà w k∏opoty
wskutek niemo˝noÊci natychmiastowego odzyskania Êrodków zamro˝onych w kredytach – skutek wzajemnej niespójnoÊci terminów nale˝noÊci i zobowiàzaƒ banków (tzw. maturity mismatch – jak to przyj´∏o si´
okreÊlaç za J. Haussmanem). Mo˝e przyczyniaç si´ do tego skurczenie
si´ wartoÊci aktywów po za∏amaniu gie∏dowym. Do tego wszystkiego dochodzi te˝ zwykle jeszcze inny wstrzàs: ucieczka p∏ynnych funduszy za
granic´, powodujàca najcz´Êciej ostre obni˝enie si´ kursu krajowego
pieniàdza. Spadek wartoÊci portfela aktywów w posiadaniu sektora fi-
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nansowego takiego kraju idzie wi´c w parze ze zwi´kszeniem si´ sumy
jego pasywów – rezultat wzrostu wielkoÊci d∏ugu zagranicznego wyra˝onego w pieniàdzu krajowym po dewaluacji. Efekty takiego rozwoju
sytuacji okazujà si´ szczególnie dotkliwe dla tych, którzy zad∏u˝yli si´
w walucie obcej, inwestujàc w czasie boomu uzyskane tà drogà Êrodki
w aktywa wyra˝one w walucie krajowej (w terminologii J. Haussmana:
efekt „currency mismatch” – niedostosowania wzajemnego aktywów
i pasywów w aspekcie walutowym).

Mechanizm finansowych „epidemii”
w warunkach globalizacji rynków
finansowych
Ten drugi wariant wybuchu kryzysu finansowego mo˝e szczególnie ∏atwo wystàpiç, je˝eli np. zawy˝enie kursu wywo∏ane przez uprzednie nap∏ywy kapita∏u sta∏o si´ powodem d∏ugotrwa∏ego, znacznego deficytu
obrotów bie˝àcych danego kraju z resztà Êwiata. Jest przy tym zawsze
mo˝liwe, ˝e w aktualnych warunkach globalizacji rynków finansowych
kryzys taki szybko rozprzestrzeni si´ na inne kraje w sposób przypominajàcy epidemi´ (stàd termin: „financial contagion”). Jest to rezultat
stadnych zachowaƒ mi´dzynarodowych inwestorów, do których dochodzi na pod∏o˝u informacyjnej asymetrii, która w mi´dzynarodowych
stosunkach finansowych jest z natury rzeczy jeszcze wyraêniej obecna
ni˝ w gospodarkach wewn´trznych poszczególnych krajów.
Kryzysogenne przes∏anki nawarstwiajà si´ tak˝e w efekcie pokusy nadu˝ycia, jeÊli panuje powszechne przekonanie, ˝e dotkni´te trudnoÊciami firmy albo kraje nie zostanà pozostawione samym sobie przez spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà. W ka˝dym razie, jeszcze raz podkreÊliç
wypada, ˝e podstawowe znaczenie dla rozprzestrzenienia si´ kryzysu
w p∏aszczyênie mi´dzynarodowej ma obecnie fakt, ˝e sieç wzajemnych
powiàzaƒ kapita∏owych mi´dzy krajami Êwiata jest rozbudowana i Êcis∏a.
Jest to odzwierciedleniem faktu, ˝e globalizacja rynków zasz∏a ju˝ rzeczywiÊcie bardzo daleko i przez to reperkusje wszelkich zak∏óceƒ rynkowych rozchodzà si´ po Êwiecie bardzo szeroko. Firmy dotkni´te trudnoÊciami p∏atniczymi z regu∏y próbujà ratowaç si´ najpierw up∏ynniajàc
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aktywa zagraniczne, jakie posiadajà (a majà ich du˝y zapas). Post´pujàc
w ten sposób przyczyniajà si´, chcàc nie chcàc, do zainicjowania procesu za∏amania notowaƒ w sektorach finansowych innych krajów, przenoszàc nast´pnie ten nacisk na kursy walut przy sprowadzaniu kapita∏u do
kraju. I to te˝ okazuje si´ byç bardzo istotnym czynnikiem rozprzestrzeniania si´ tego rodzaju walutowo-finansowych „epidemii”.
Warto zwróciç uwag´, ˝e w czasie, kiedy w Êwiecie by∏y szeroko stosowane ograniczenia w przep∏ywie kapita∏u (a wi´c a˝ do wczesnych lat
dziewi´çdziesiàtych), tak˝e w krajach wysoko rozwini´tych, mechanizm przenoszenia si´ zak∏óceƒ gospodarczo-finansowych zasadza∏ si´
g∏ównie na mi´dzynarodowych powiàzaniach handlowych. Zaburzenia
przenosi∏y si´ wtedy na inne regiony Êwiata przez wzajemne „zaz´bianie si´” mno˝ników handlu zagranicznego poszczególnych krajów. Recesja w jakimÊ wa˝nym kraju prowadzi∏a do spadku jego importu. To
by∏o równoznaczne ze skurczeniem si´ eksportu innych krajów. Z kolei
ten spadek pociàga∏ tam za sobà mno˝nikowe obni˝enie si´ poziomów
dochodu z negatywnym tego wp∏ywem na import, a to wiod∏o znowu
(na zasadzie sprz´˝enia zwrotnego) do zmniejszenia eksportu tamtego
pierwszego kraju i pog∏´bienia si´ w nim recesji.
Ten mechanizm rozprzestrzeniania si´ kryzysów jest oczywiÊcie nadal
aktualny, ale w warunkach globalizacji rynków i liberalizacji przep∏ywów kapita∏owych, a przez to niepomiernego zwi´kszania si´ strumieni kapita∏owych, zostaje on cz´sto zepchni´ty na dalszy plan przez mechanizm inny, którego motorem nap´dowym sà w∏aÊnie przep∏ywy
kapita∏owe. Sà one wartoÊciowo kilkanaÊcie razy wi´ksze ni˝ obroty
handlowe. Ilustrowa∏ to ∏aƒcuch perturbacji finansowo-gospodarczych
w Êwiecie, jaki da∏ si´ zaobserwowaç w latach 1997 – 1998 (nazywany
przez komentatorów „pierwszym kryzysem dwudziestego pierwszego
wieku”, „kryzysem nowego typu”, jak równie˝ „typowym kryzysem ery
globalizacji”). W tych nowych warunkach zak∏ócenia rozchodzà si´ po
Êwiecie najcz´Êciej w∏aÊnie tak, jak to zosta∏o scharakteryzowane wy˝ej
– przez goràczkowe up∏ynnianie lokat zagranicznych przez inwestorów
(wg modnego na mi´dzynarodowym rynku okreÊlenia: „firesale” aktywów) dla pr´dkiego podratowania w∏asnej p∏ynnoÊci w obliczu nadchodzàcego kryzysu. To nieuchronnie obni˝a notowania tak˝e na tych innych rynkach. Mo˝e te˝ dojÊç do tego samego procesu tak˝e przez sam
psychologiczny efekt za∏amania si´ nastrojów na wa˝nych gie∏dach, np.
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w Stanach Zjednoczonych. Odbija si´ ono cz´sto natychmiastowym,
silnym echem na gie∏dach innych krajów (nawet tam, gdzie bezpoÊrednie powiàzania kapita∏owe i handlowe z Amerykà sà wzgl´dnie s∏abe).
Rosnàcy udzia∏ majàtku finansowego w zasobach podmiotów gospodarczych w ca∏ym Êwiecie sprawia, ˝e wyst´pujàcy wtedy negatywny efekt
bogactwa (tzw. wealth effect) mo˝e mocno zmniejszyç wielkoÊç zagregowanych wydatków i przyczyniç si´ do wystàpienia Êwiatowej recesji,
niekiedy z d∏ugotrwa∏ym pogrà˝aniem si´ gospodarek w deflacj´, czyli
w proces obni˝ania si´ poziomu cen.
Liczni eksperci wskazujà jednak, ˝e chocia˝ zasadniczà rol´ w takich
perturbacjach gra sama rosnàca skala przep∏ywów, to jednak – wbrew
powszechnym wyobra˝eniom – nie wielkoÊç obrotu walutowego jest
przyczynà niestabilnoÊci rynków i zmian koniunktury w Êwiecie (i nie
ten obrót, sam w sobie, jest najg∏´bszym powodem destabilizacji kursów i stóp procentowych, jaka si´ wtedy daje zauwa˝yç). Sam rosnàcy
wolumen obrotów czyni∏by rynki raczej bardziej p∏ynnymi i przez to –
przynajmniej potencjalnie – bardziej stabilnymi (na bardziej p∏ynnym
rynku nawet wielka transakcja mniej „ko∏ysze” cenà, ni˝ na rynku p∏ytkim i niep∏ynnym). Du˝a skala obrotów i konkurencja redukuje równie˝ mar˝e zysku, w tym ró˝nic´ (spread) mi´dzy kursami kupna
i sprzeda˝y, tak samo jak ró˝nic´ mi´dzy stopami procentowymi od depozytów i kredytów, a to czyni∏oby rynek raczej bardziej przyjaznym
klientowi. Wynika stàd zatem, ˝e niestabilnoÊç kursów i stóp jest raczej
po prostu bezpoÊrednim wynikiem „skurczów” i „rozkurczów” wolumenu, kiedy ró˝nice kursów i stóp – o jakich tu mowa – nagle si´ zwi´kszajà, albo zmniejszajà w rezultacie zmian w panujàcej na rynkach niepewnoÊci. I ta niepewnoÊç oraz wszystko to, co sprawia, ˝e jej poziom
oscyluje, jest w∏aÊciwà przyczynà niestabilnoÊci, nie zaÊ sama otwartoÊç i zwi´kszanie si´ skali obrotów. Wzrostowi niepewnoÊci towarzyszy
z kolei – oprócz zwi´kszenia si´ amplitudy wahaƒ cen – raczej skurczenie obrotu, a nie jego rozszerzenie (jakby by∏o, gdyby sam wzrost obrotów by∏ przyczynà niestabilnoÊci).
Dostrze˝enie powy˝szego (tzn. uznanie faktu, ˝e to niepewnoÊç i wahania jej nat´˝enia sà powodem niestabilnoÊci notowaƒ cen, stóp procentowych i kursów, a nie rozrost rynków) zdaje si´ te˝ uwalniaç i globalizacj´ od niektórych ci´˝kich oskar˝eƒ, odsy∏ajàc nas ponownie do
klucza wyjaÊniajàcego zagadk´ niestabilnoÊci rynków. W Êwietle powy˝-
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szego nale˝a∏oby si´ chyba zgodziç, ˝e jej powodem nie jest liberalizacja
przep∏ywów i globalizacja rynków, ale w∏aÊnie asymetria informacji. To
przez nià i jej sk∏adniki, niepewnoÊç na rynkach jest tak powszechna
i generalnie wysoka, a jej poziom zmienia si´ ilekroç padnà strz´py jakiejÊ nowej, dobrej albo z∏ej, lecz przede wszystkim zawsze niekompletnej informacji. A dzieje si´ w ten sposób dlatego, ˝e dost´p do niej jest
utrudniony i to w ró˝nym stopniu w przypadku ró˝nych podmiotów.
Spostrze˝enie to pozwala tak˝e zrozumieç, dlaczego we wspó∏czesnych
debatach na temat zapobiegania kryzysom i stabilizowania mi´dzynarodowego systemu finansowego, tak mocno podkreÊlana jest potrzeba
pe∏niejszej, rzetelnej informacji zarówno w p∏aszczyênie wewn´trznej,
jak i mi´dzynarodowej (ze szczególnym uwzgl´dnieniem informacji
gromadzonej, przetwarzanej i udost´pnianej zainteresowanym przez
mi´dzynarodowe instytucje finansowe). W Êwietle tych uwag staje si´
te˝ – jak mo˝na sàdziç – jasne, ˝e wszystko to nie umniejsza, lecz przeciwnie zwi´ksza potrzeb´ prowadzenia przez poszczególne kraje,
zw∏aszcza kraje mocno wa˝àce w Êwiatowej gospodarce, takiej polityki
ekonomicznej, która zagwarantowa∏aby makroekonomiczne podstawy
zrównowa˝onego wzrostu. Albowiem wi´ksza przejrzystoÊç tym jaskrawiej ods∏ania wszelkie niedostatki w tym obszarze, dostarczajàc po˝ywki spekulacji. To samo dotyczy dba∏oÊci o stabilne ramy prawno-instytucjonalne, w∏aÊciwy system regulacji i nadzoru nad rynkami
finansowymi wewnàtrz poszczególnych krajów, jak te˝ – na ile to mo˝liwe – w p∏aszczyênie mi´dzynarodowej.
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Migracje a globalizacja
Wprowadzenie
W´drówki ludzi na Ziemi nigdy nie by∏y czymÊ
niezwyk∏ym; przeciwnie, niemal zawsze stanowi∏y zjawisko doÊç powszechne. Gdyby jednak
pominàç zbiorowe wyprawy staro˝ytnych Rzymian lub Êredniowiecznych Mongo∏ów czy Krzy˝owców, dopiero od stosunkowo niedawna sà
one odbywane na d∏u˝sze dystanse i wymagajà
przystosowania do innego otoczenia kulturowego lub spo∏ecznego bàdê nawet zerwania wi´zi
ze Êrodowiskiem pochodzenia.

prof. dr hab. Marek Okólski
Kierownik Katedry Demografii
Wydzia∏ Nauk
Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
Kierownik OÊrodka
Badaƒ nad Migracjà
Uniwersytet Warszawski

Mi´dzynarodowe migracje pracownicze sà znane od prze∏omu XVIII i XIX w. Rozpocz´∏y si´ na
masowà skal´ od werbunku w Chinach robotników, zwanych niekiedy kulisami1, do pracy
w chiƒskich kopalniach z∏ota na wyspie Borneo. Dzia∏ajàc na zlecenie
pracodawców, agencje werbunkowe tworzy∏y brygady pracownicze
w miejscach obfitujàcych w si∏´ roboczà, z∏o˝one z osób gotowych do
podpisania kilkuletniego kontraktu o prac´ w miejscu odleg∏ym od domu. Zatrudnianie kulisów jest kojarzone z trudnymi warunkami ˝ycia,
ci´˝kà pracà i nies∏ychanym wyzyskiem.
Wkrótce te migracje obj´∏y miliony2 mieszkaƒców Chin i Indii (a tak˝e
Japonii i Oceanii), przemieszczonych g∏ównie do kolonii brytyjskich
i francuskich3 w Afryce, Ameryce i Azji oraz do niepodleg∏ych paƒstw
1 Ang. coolies; s∏owo ponoç pochodzàce od tamilskiego koli, s∏owa znaczàcego „najàç”.
2 Najni˝szy szacunek liczby osób obj´tych tymi migracjami w okresie 1830-1915 wynosi 12 milio-

nów, ale inne szacunki sugerujà, ˝e wielkoÊç migracji kulisów mog∏a zbli˝aç si´ do 40 milionów.
3 Potts (1990), wybitna znawczyni tej problematyki, wÊród obszarów wykorzystujàcych prac´ kuli-

sów wymienia te˝ kolonie Belgii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Holandii i Portugalii.
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Ameryki ¸aciƒskiej i USA. Organizacja w´drówek kulisów sta∏a si´
swego rodzaju modelem dla migracji pracowniczych do krajów Zatoki
Perskiej, Azji Po∏udniowo-Wschodniej i Europy Zachodniej w drugiej
po∏owie XX w.

Globalizacja a migracje
Czy jest taki zwiàzek? Wielu obserwatorów zjawisk zachodzàcych
w skali Êwiatowej nie ma wàtpliwoÊci co do jego istnienia. Argumentem
mia∏yby tu byç takie procesy, jak: niedawny upadek antagonistycznego
dwubiegunowego uk∏adu politycznego na Ziemi, nasilanie si´ wielokulturowoÊci lub otwartoÊci kulturowej w wielu spo∏eczeƒstwach, obni˝anie si´ bariery technicznej i ekonomicznej w przemieszczaniu wielkich
mas ludzi na dowolne odleg∏oÊci, otwarcie albo wzrost otwartoÊci wielu gospodarek narodowych, standaryzacja produktów i kwalifikacji zawodowych w skali mi´dzynarodowej itp. Sà to argumenty natury logicznej, zaczerpni´te na ogó∏ z obserwacji dokonywanych na zupe∏nie
innym poziomie ani˝eli poziom globalny. Wydajà si´ one warunkiem
nieodzownym, lecz nie wyczerpujà cech warunku wystarczajàcego.
Mo˝na wi´c zapytaç o ogólne przes∏anki nieuchronnoÊci zjawiska polegajàcego na zwi´kszaniu si´ migracji w Êlad za nasilaniem si´ globalizacji. Jednà z podstawowych by∏oby z pewnoÊcià nierównomierne zaludnienie naszej planety, nierównomierne z punktu widzenia wielu
kryteriów, np. terytorium, zasobów naturalnych, a przede wszystkim
kapita∏u ekonomicznego i ludzkiego. Innà, komplementarnà przes∏ank´ stanowi∏aby racjonalnoÊç ludzkich zachowaƒ, wyra˝ajàca si´ m. in.
w dà˝eniu osoby przeÊladowanej do znalezienia si´ na bezpiecznym terytorium, dà˝eniu pracodawcy do zatrudnienia taƒszej si∏y roboczej,
niezale˝nie od jej cech pozaekonomicznych lub, w razie jej niedoboru,
importu, czy dà˝eniu pracownika do uzyskania jak najwi´kszego wynagrodzenia netto za posiadane kwalifikacje, nawet jeÊli wiàza∏oby si´ to
ze zmianà miejsca zamieszkania.
Kilka znanych teorii ekonomicznych uznaje natomiast brak migracji za
zjawisko w∏aÊciwe „równowadze”, a same migracje traktuje jako Êrodek
do jej przywracania. Na przyk∏ad zgodnie z neoklasycznà teorià migracji (Sjaastad, Todaro i in.) si∏a robocza przep∏ywa z obszaru wzgl´d-
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nie zasobnego w prac´, gdzie w zwiàzku z tym p∏ace sà stosunkowo niskie, do obszaru cechujàcego si´ wzgl´dnà obfitoÊcià kapita∏u, i –
w konsekwencji – stosunkowo wysokimi p∏acami. Migracje ustajà w momencie, gdy ró˝nice mi´dzy p∏acami stajà si´ niewielkie, zbli˝one do
kosztu w´drówki. Sà zatem instrumentem alokacji si∏y roboczej oraz
równowa˝enia rynku pracy (i stawek p∏ac). Wygasaniu migracji sprzyja dodatkowo, zgodnie z teorià Heckschera-Ohlina, liberalizacja handlu, poniewa˝ wówczas kierunek przep∏ywu towarów (i kapita∏u) prowadzi do wyrównywania si´ wynagrodzeƒ pracy i kapita∏u w skali
mi´dzynarodowej. Niemniej jednak pró˝no by w obecnej gospodarce
Êwiatowej szukaç symptomów równowagi rynków pracy lub tendencji
do wyrównywania si´ stawek p∏ac. To zaÊ potwierdza∏oby za∏o˝enie
o nieuchronnoÊci migracji.
Dwie kwestie wymagajà zatem przedstawienia i dyskusji: jakie sà rozmiary migracji w skali Ziemi i w jakim stopniu sà zwiàzane z globalizacjà.

WielkoÊç i dynamika migracji w skali globalnej
na prze∏omie XX i XXI w.
Âcis∏y pomiar mi´dzynarodowych migracji w skali globalnej (nawet
w skali Europy) jest zupe∏nie niemo˝liwy ze wzgl´du na wyst´powanie
w praktyce statystycznej mnogoÊci definicji i sposobów rejestracji strumieni migracyjnych. Sens majà jedynie orientacyjne szacunki tego
zjawiska. ONZ ocenia np., ˝e w okresie 1996-2000 przep∏yw netto
z krajów mniej rozwini´tych do bardziej rozwini´tych wyniós∏ 11,6
mln osób, co stanowi∏o 71% ca∏kowitego przyrostu demograficznego
krajów bardziej rozwini´tych w tym czasie i 1% ca∏kowitej populacji tej
cz´Êci globu w 2000 r. W rzeczywistoÊci migracji by∏o znacznie wi´cej.
Po pierwsze, przytoczona wielkoÊç salda kryje w sobie wielkoÊç strumieni w jednym i drugim kierunku, a by∏y one znaczne. Po drugie, wyst´powa∏y silne migracje mi´dzy tymi dwiema grupami krajów niemajàce charakteru d∏ugoterminowego lub osiedleƒczego i nieuj´te
w podanej liczbie. Po trzecie, wiele migracji – zarówno d∏ugo-, jak
i krótkoterminowych – odby∏o si´ mi´dzy krajami wewnàtrz jednej
i drugiej grupy. Po czwarte wreszcie, liczne by∏y równie˝ przypadki migracji uchodêczych i nieudokumentowanych (nielegalnych).
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Imigranci

Uchodêcy

Saldo migracji

Afryka

Kontynent

793.628

16.277

3.627

-447

Ameryka ¸aciƒska

518.809

5.944

38

-494

Ameryka Pó∏nocna

314.113

40.844

635

1,394

3.672.342

49.781

9.121

-1,311

727.304

56.100

2.310

769

30.521

5.835

69

69

6.056.715

174.781

15.868

0

Azja
Europa
Oceania
Âwiat

LudnoÊç

Tabela 1. LudnoÊç, imigranci i uchodêcy 31 grudnia 2000 r. oraz saldo migracji
w latach 1996-2000, wed∏ug kontynentów (w tys.)
èród∏o:
UN,2002
2002
(opracowanie
w∏asne).
èród∏o: UN,
(opracowanie
w∏asne).

ONZ szacuje ponadto, ˝e w 2000 r. na Êwiecie by∏o 174,8 mln imigrantów, czyli osób urodzonych w innym kraju ni˝ kraj legalnego zamieszkania w tym˝e roku. Oprócz tego by∏o 15,9 mln uchodêców, kilkadziesiàt milionów tzw. migrantów tymczasowych oraz oko∏o 40 mln
imigrantów nielegalnych. Daje to, nie bioràc nawet pod uwag´ migrantów tymczasowych, liczb´ osób trwale mieszkajàcych poza krajem swego urodzenia zbli˝onà do 230 mln, co odpowiada 3,8% ludnoÊci Êwiata. Bez wàtpienia zatem skala migracji jest wspó∏czeÊnie ogromna.
Charakterystyczne dla migracji najnowszej daty sà równie˝: dywersyfikacja krajów, z których wywodzà si´ imigranci, pokonywanie przez nich
du˝ych, transkontynentalnych dystansów oraz ich przybywanie do
krajów odleg∏ych kulturowo. Cech´ t´ ilustrujà dane w tabeli 2.
Do przedstawienia pozostaje ocena dynamiki migracji. Nie jest to zadanie ∏atwe, i to nie dlatego, ˝e statystyki migracji mi´dzynarodowych sà
dalekie od doskona∏oÊci, zw∏aszcza ˝e sà trudno porównywalne w przekroju mi´dzynarodowym i w zwiàzku z tym w∏aÊciwie nieagregowalne.
Utrudnienie to wynika równie˝ z kilku innych powodów. Po pierwsze,
nie ma ˝adnych podstaw, poza „wyczuciem” i „odwagà” niektórych ekspertów, do oceny dynamiki migracji nielegalnych. Po drugie, migracje
w du˝ym stopniu przenikajà si´ z ruchami uchodêczymi lub pozorujàcymi uchodêstwo, a tak˝e z „fa∏szywà turystykà”, co równie˝ nie jest
mo˝liwe do przekonujàcego oddzielenia i pomiaru. Po trzecie, wiele migracji uznanych za zagraniczne w ostatnich kilkunastu latach zosta∏o
tak zaklasyfikowanych z powodu powstania nowych paƒstw w wyniku
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Udzia∏
imigrantów
w ca∏ej
populacji
(%)

Trzy
najwa˝niejsze kraje
pochodzenia
imigrantów

23,6

Wielka Brytania, Nowa Zelandia,

Udzia∏ kraju emigracji wÊród wszystkich imigrantów (%)
Chiny

Filipiny

Indie

Maroko Turcja Wietnam

3,5

2,6

2,2

..c

0,7

..
..

0,4
..

13,6

7,7

..

..

..

10,8

3,9

Wietnam

Belgia

8,8

W∏ochy, Maroko, Francja

0,4

Czechy

2,2

Ukraina, S∏owacja, Wietnam

0,2

5,6

Portugalia, Maroko, Algieria

..

..

1,0

15,4

6,4

0,1

Indie, Egipt, Pakistan

..

6,0

20,1

0,1

..

..

3,1

1,7

1,1

20,2

..

..

18,4

Francja
GCCb

34,7

Hiszpania

2,0

Maroko, Wielka Brytania,
Niemcy

Holandia

4,1

Maroko, Turcja, Niemcy

Japonia

1,2

Korea, Chiny, Brazylia

Niemcy

8,9

Turcja, Jugos∏awia, W∏ochy

Szwajcaria

19,2

0,1

..

..

15,5

..

18,9

7,4

0,1

..

..

0,1

0,6

..

0,5

1,1

28,0

1,2

..

..

..

..

5,8

0,3

W∏ochy, Jugos∏awia,
Portugalia

5,5

Szwecja

10,3

USA

Finlandia, Norwegia, Dania

0,9

..

..

..

3,4

0,5

Meksyk, Filipiny, Kanada

2,7

4,6

2,3

..

..

2,7

Wielka Brytania

3,8

Irlandia, Indie, USA

0,9

..

6,5

..

1,6

..

W∏ochy

2,2

Maroko, Albania, Filipiny

3,8

4,9

2,0

11,9

..

..

Tabela 2. Imigranci z wybranych krajów emigracji w wybranych krajach
imigracji; 31 grudnia 1999 r.
a W przypadku Australii i USA osoby urodzone za granicà; w pozosta∏ych przypadkach – majàce obce obywatelstwo.
b Kraje Gulf Cooperation Council (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i ZEA); dane dla 1995 r.
c znak „..” oznacza „mniej ni˝ 0,1%”.
èród∏o: OECD, 2001 oraz Evans, Papps, 1999 (opracowanie w∏asne).

rozpadu du˝ych paƒstw federalnych (np. ZSRR czy Jugos∏awii) na paƒstwa narodowe.
Aby zilustrowaç ostatnie zjawisko, wystarczy przytoczyç dane ONZ,
zgodnie z którymi drugim co do znaczenia krajem imigracji na Êwiecie
by∏a Rosja, która w latach 1970-1995 mia∏a dodatnie saldo migracji
w wysokoÊci 4,1 mln, a piàtym krajem emigracji Kazachstan, w którym
ujemne saldo wynios∏o 2,6 mln. Oba kraje wykazywa∏y przy tym stosunkowo niewielki odp∏yw poza dawny ZSRR lub nap∏yw spoza tego obszaru. Bioràc pod uwag´ ca∏e terytorium dawnego ZSRR, w 1997 r. migracje mi´dzy nim a „resztà Êwiata” oszacowano na 220 tys. Suma
migracji mi´dzy poszczególnymi paƒstwami na tym terenie i mi´dzy nimi a „resztà Êwiata” by∏a jednak znacznie wy˝sza, wynios∏a bowiem
1.016 tys., nie liczàc wielkiej liczby w´drówek ludzi podajàcych si´
(lecz nie uznanych) za uchodêców.
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Nie zwa˝ajàc jednak na te ograniczenia, przyjmijmy za ONZ, ˝e w latach
1990-2000 liczba osób uznanych za imigrantów we wszystkich paƒstwach Êwiata wzros∏a o 75 mln, tj. o 46% lub o tyle osób, ilu by∏o wszystkich imigrantów na Ziemi w 1965 r. Udzia∏ imigrantów w zaludnieniu
planety równie˝ podniós∏ si´ znaczàco – z 2,3% w 1990 r. do 2,9% w 2000 r.
Przymykajàc oczy na niedostatki metody obliczeƒ, mo˝na zatem powiedzieç, ˝e by∏ to okres szczególnie silnej dynamiki w´drówek mi´dzynarodowych. Czy mia∏o to zwiàzek z globalizacjà?

Jaka globalizacja?
Potrzebna nam jest w tym miejscu robocza, odpowiednia do przedmiotu rozwa˝aƒ definicja globalizacji. S∏owo to ma bowiem wiele znaczeƒ,
cz´sto zdewaluowanych. Zasadne wydaje si´ odró˝nianie internacjonalizacji od globalizacji, jeÊliby g∏ównym rysem pierwszej by∏ jednoczesny
wzrost handlu zagranicznego i konsolidacji gospodarek narodowych,
a drugiej – rosnàca mi´dzynarodowa integracja procesów produkcyjnych towarzyszàca s∏abnàcej autonomii gospodarek narodowych (Kebadjian, 1998). Zazwyczaj jednak globalizacj´ definiuje si´ za pomocà
szerokiego i doÊç dowolnie skonstruowanego zbioru cech, czyniàc z niej
poj´cie nadmiernie pojemne.
Bensidoun i Chevalier (2000) uwa˝ajà, ˝e nowy ogólnoÊwiatowy wymiar i szczególny impet nada∏o globalizacji otwarcie si´ Chin na nap∏yw
kapita∏u i ich w∏àczenie do wolnego handlu oraz upadek bloku sowieckiego. Dowodzi tego fakt, ˝e jeÊli w latach 1970. dwie trzecie populacji
Ziemi mieszka∏o w krajach pozostawionych na uboczu gospodarki
Êwiatowej, o tyle w 2000 r. by∏o to ju˝ jedynie 10%.
W istocie jednak nastàpi∏a zarazem silna polaryzacja tej gospodarki
i zwi´kszenie integracji wewnàtrzregionalnej. Wed∏ug wielu autorów,
obecnie gospodarka Êwiatowa obejmuje zasadniczo trzy bieguny: Ameryk´ Pó∏nocnà, Uni´ Europejskà i Japoni´, do których wybiórczo cià˝à
niektóre inne gospodarki; Meksyk do USA, Europa Ârodkowo-Wschodnia i kraje Êródziemnomorskie (∏àcznie z Maghrebem) do UE, a Azja
Po∏udniowa do Japonii i w mniejszym stopniu tak˝e do USA. Te trzy
konfiguracje dysponujà podobnym potencja∏em ekonomicznym i ∏àcznie wytwarzajà 80% produktu Êwiatowego (choç przypada na nie tylko
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po∏owa potencja∏u demograficznego). Powody cià˝enia poszczególnych
gospodarek do podstawowych biegunów wynikajà m.in. ze wzajemnej
komplementarnoÊci, np. wyra˝ajàcej si´ w ostrym zró˝nicowaniu kosztów pracy, co ilustruje tabela 3.

Kraje reprezentujàce
bieguny gospodarki
Êwiatowej

Koszt pracy
($/1 godz.)

Kraje cià˝àce ku danemu
biegunowi gospodarki
Êwiatowej

Koszt pracy
($/1 godz.)

Japonia

24,31

Indonezja

0,52

USA

12,26

Chiny

0,58

Filipiny

0,91

Tajlandia

1,56

Meksyk

1,88

Niemcy

21,94

S∏owacja

1,67

W∏ochy

16,65

Tunezja

1,89

Francja

16,45

Maroko

1,92

Turcja

2,02

Czechy

2,21

Polska

2,39

W´gry

3,18

Hiszpania

9,21

Tabela 3. Koszt pracy (p∏ace i Êwiadczenia socjalne) w przemyÊle tekstylnym
w 1996 r. w wybranych krajach reprezentujàcych bieguny gospodarki Êwiatowej i krajach
cià˝àcych ku nim (wg kursów walutowych z maja 1996 r.)
èród∏o:
Bensidoun,
Chevalier,
2000 (opracowanie
w∏asne).
èród∏o:
Bensidoun,
Chevalier,
2000 (opracowanie

w∏asne).

Nie tylko zatem wzrost zasi´gu relacji ekonomicznych w skali Êwiatowej
stanowi wyró˝niajàcà cech´ wspó∏czesnej globalizacji, towarzyszà jej bowiem, nie mniej wyraêne, wy∏àczenie i marginalizacja. W ciàgu zaledwie
10 lat (1981-1990) udzia∏ gospodarek Azji w handlu Êwiatowym obni˝y∏
si´ z 17,8% do 14,0%, Ameryki ¸aciƒskiej – z 5,5% do 3,9%, a Afryki –
z 4,7% do 1,9%; ∏àcznie zatem z 28,0% do 19,8% (przy ponad 80-procentowym udziale w zaludnieniu Ziemi). Jak widaç, w najwi´kszym stopniu
ta degradacja dotyka Afryki, kontynentu o zdecydowanie najsilniejszej dynamice demograficznej. Jeszcze w 1955 r. wszystkie kraje afrykaƒskie
eksportowa∏y trzykrotnie wi´cej ni˝ Japonia, ale wkrótce eksport japoƒski
sta∏ si´ wi´kszy; pod koniec lat 1980. a˝ czterokrotnie! Inny symptom
wspomnianego zjawiska to drastyczny spadek udzia∏u krajów Po∏udnia
w absorpcji Êwiatowego wolumenu FDI (foreign direct investment); np.
w latach 1967-1992 z 30,6% do 19,2%. W ostatniej dekadzie XX w. te procesy zosta∏y utrzymane, co ostatecznie przypiecz´towa∏o fiasko idei i stra-
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tegii NIEO4 oraz z∏udzeƒ co do realnoÊci zasi´gu globalnego i proporcjonalnego rozwoju ekonomicznego na Êwiecie.

Zwiàzek migracji z globalizacjà
Jako kryterium oceny globalizacji migracji mo˝na sobie wyobraziç stosunek liczby migrujàcych z okreÊlonego terytorium do ogó∏u jego
mieszkaƒców i przyjàç za miar´ pe∏nej (doskona∏ej) globalizacji równoÊç tego stosunku na ka˝dym terytorium Ziemi. JesteÊmy obecnie,
i zapewne zawsze b´dziemy, daleko od osiàgni´cia tego stanu, choçby
dlatego, ˝e niektóre terytoria majà g∏ównie charakter emigracyjny, inne – g∏ównie imigracyjny, a jeszcze inne – mieszany. Niemniej jednak
w d∏ugiej perspektywie czasu, np. ostatnich 150 lat, na terenach par
excellence imigracyjnych mo˝na by∏o zaobserwowaç „trend globalizacyjny”, wyra˝ajàcy si´ w zbli˝aniu si´ proporcji geograficznego pochodzenia nap∏ywajàcych cudzoziemców do udzia∏u ich potencja∏u demograficznego w zaludnieniu Ziemi. Ilustrujà to dane wykresu 1,
dotyczàce imigracji do USA w okresie 1820-1990, oraz tabeli 4, dotyczàce nap∏ywu do trzech krajów imigracyjnych: Australii, Kanady
i USA w latach 1985-1989 w porównaniu z okresem 1965-1969.
Oceny co do wystàpienia lub nasilenia si´ „trendu globalizacyjnego”
w migracjach w ciàgu minionego çwierçwiecza sà ró˝ne. Z jednej strony dowodzi si´, ˝e wprawdzie nie nastàpi∏ wzrost migracji w skali globalnej na miar´ oczekiwaƒ, czyli np. odpowiednio do zwi´kszenia stopnia otwarcia gospodarki Êwiatowej, wymiany handlowej czy przep∏ywu
kapita∏u, ale nasili∏a si´ ich dywersyfikacja geograficzna (Zlotnik,
1998). W latach 1965-1990 na Êwiecie wzros∏a liczba krajów o znaczàcej (pow. 300 tys.) liczbie imigrantów (z 41 do 63) lub znaczàcym
(powy˝ej 15%) ich udziale w ca∏ej populacji (z 34 do 52). Liczba krajów o najwi´kszej liczbie imigrantów, goszczàcych 90% ich globalnego
zasobu, wzros∏a z 44 do 55. Wzrostu zró˝nicowania geograficznego
strumieni migracyjnych dowodzà te˝ zmiany zarejestrowane w po-

4 Od ang. New International Economic Order. Paradoksalnie, g∏ówny dokument proklamujàcy stra-

tegi´ NIEO, m.in. coraz silniejszego w∏àczania gospodarek Po∏udnia do gospodarki Êwiatowej, zosta∏
przyj´ty przez ONZ na poczàtku 1974 r., gdy ju˝ nieub∏aganie ujawnia∏y si´ mechanizmy o wprost
przeciwnym dzia∏aniu.
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Kontynent pochodzenia

LudnoÊç
1 stycznia 1990 r.

1965-1969

1985-1989

11,8
13,8
60,2
13,7
0,5

2,1
29,8
11,9
54,5
1,6

3,9
33,2
44,3
15,7
2,9

100,0
5.254.821

100,0
3.485,6

100,0
4.334,1

Afryka
Ameryka
Azja
Europa
Oceania
Âwiat
w procentach
w tysiàcach

Imigracja do Australii, Kanady i USA

Tabela 4. LudnoÊç wg kontynentów jako procent ludnoÊci Êwiata w 1990 r.
i rozk∏ad imigrantów w Australii, Kanadzie i USA wg kontynentów pochodzenia w latach
1965-1969 i 1985-1989
èród∏o: UN, 1998 (opracowanie w∏asne).

szczególnych krajach docelowych, co na wybranych przyk∏adach ilustruje wykres 2.
Z drugiej jednak strony, przy bardziej pog∏´bionym uj´ciu pojawiajà si´
istotne wàtpliwoÊci co do prawdziwoÊci tezy o globalizacji wspó∏czesnych migracji. W istocie wzrost nasilenia i geograficzne zró˝nicowanie
migracji mi´dzynarodowych nastàpi∏y g∏ównie w latach 1960., a oko∏o
1975 r. procesy te si´ ustabilizowa∏y. Liczba imigrantów i ich zró˝nico-
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wanie wed∏ug krajów pochodzenia w latach 1990. by∏y podobne do stanu z poczàtku lat 1970., a jedyne istotne ró˝nice wynika∏y z w´drówek
uchodêców. Co wi´cej, po 1973 r. zwi´kszy∏a si´ koncentracja imigrantów w krajach docelowych (Salt, Clarke, Schmidt, 2000). W 1990 r.
w USA mieszka∏o 18,7% Êwiatowego zasobu cudzoziemców, tj.
o 5 punktów procentowych wi´cej ni˝ 15 lat wczeÊniej, a w 2000 r. –
20,0%. Udzia∏ siedmiu najwa˝niejszych krajów imigracji przekracza∏
50%, a 80% imigrantów z ca∏ego Êwiata przebywa∏o w zaledwie 27 paƒstwach. Ostro˝ny, ale niewàtpliwy wniosek, który stàd p∏ynie, to brak
odzwierciedlenia globalizacji migracji w statystykach w okresie, w którym – jak si´ ogólnie sàdzi – globalizacja procesów gospodarczych przybra∏a znacznie na sile (Tapinos, Delaunay, 2000).
WÊród wielu ró˝norodnych przyczyn zahamowania globalizacji migracji dwie wydajà si´ wa˝niejsze od innych. Po pierwsze, regionalizacja, która stanowi nieod∏àcznà cech´ najnowszej globalizacji
ekonomicznej, spowodowa∏a oprócz zintensyfikowania tak˝e zaw´˝enie przep∏ywów czynników produkcji do stosunkowo nielicznej
grupy gospodarek. Odcisn´∏o to pi´tno równie˝ na mi´dzynarodowej mobilnoÊci si∏y roboczej. Po drugie zaÊ, zapoczàtkowana
w 1973 r. recesja w gospodarce Êwiatowej (i gwa∏towny spadek
popytu na prac´) przyczyni∏y si´ do likwidacji zach´t do nap∏ywu
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cudzoziemskich pracowników, a nawet spowodowa∏a wprowadzenie Êcis∏ych ograniczeƒ imigracyjnych. W póêniejszym okresie
liczne sektorowe niedobory si∏y roboczej by∏y zaspokajane przede
wszystkim dzi´ki cudzoziemcom, przedostajàcym si´ ró˝nymi
szczelinami pozostawionymi we wspomnianym systemie ograniczeƒ: cz∏onkom rodzin wczeÊniejszych imigrantów, uchodêcom
i nielegalnym migrantom.

Interpretacja migracji w skali globalnej
w uj´ciu wspó∏czesnej teorii
Gdyby wspomniana wczeÊniej neoklasyczna teoria migracji by∏a adekwatna do rzeczywistoÊci, to migracje przebiega∏yby zupe∏nie inaczej,
ni˝ wskazuje na to oglàd bie˝àcej sytuacji na Êwiecie. Przyk∏adowo, ró˝nica w poziomie wynagrodzeƒ sk∏oni∏aby wi´kszoÊç obecnie zatrudnionych na Sycylii do przeniesienia si´ do Lombardii lub Bawarii, co nie
napotka∏oby nawet przeszkód administracyjnych. Jednak migracje pracownicze z Sycylii sà od d∏u˝szego czasu nik∏e.
Inne znane teorie tak˝e popadajà w rozdêwi´k z realiami. W tej sytuacji
pojawi∏a si´ ostatnio próba syntezy ró˝nych uj´ç teoretycznych (Massey,
1999). Jej celem jest stworzenie ram koncepcyjnych do systematyzacji
i interpretacji g∏ównych strumieni migracyjnych w skali globalnej. Chodzi zw∏aszcza o przep∏ywy si∏y roboczej s∏abo wyposa˝onej w kapita∏
ludzki. Koncepcj´ t´ mo˝na skrótowo przedstawiç w postaci 9 tez.
1. èród∏em znaczàcej liczbowo migracji sà transformacje spo∏eczne,
ekonomiczne i polityczne, nast´pujàce pod wp∏ywem penetracji
przez struktury kapitalistyczne spo∏eczeƒstw na wpó∏ tradycyjnych,
w których zasi´g rynku i efektywnoÊç mechanizmów rynkowych sà
niewielkie i niekiedy znaczna cz´Êç ludnoÊci utrzymuje si´ z gospodarki naturalnej.
2. Wprowadzenie instytucji rynkowych i intensywnych kapita∏owo
technik produkcji w gospodarkach peryferyjnych rozsadza istniejàce uk∏ady spo∏eczne i ekonomiczne oraz podkopuje zwyczajowe êród∏a utrzymania ludnoÊci. Postaje wówczas mobilna zbiorowoÊç ludzi
aktywnie poszukujàcych pracy w celu zapewnienia sobie i swoim
najbli˝szym trwa∏ego êród∏a utrzymania. Stajà si´ oni potencjalny-
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mi migrantami. Z tego powodu w rzeczywistoÊci migranci mi´dzynarodowi nie wywodzà si´ z gospodarek czy regionów gospodarczych, które nie sà po∏àczone wi´zami ekonomicznymi z rynkami
Êwiatowymi, lecz z tych, które sà poddawane szybkim zmianom w wyniku ich w∏àczania do gospodarki Êwiatowej. Migracje mi´dzynarodowe nie wywodzà si´ z braku rozwoju gospodarczego, lecz przeciwnie,
sà nast´pstwem zapoczàtkowania tego rozwoju.
3. Podstawowym sposobem zapewnienia sobie trwa∏ego êród∏a utrzymania przez „wyrugowanà” ludnoÊç staje si´ sprzeda˝ w∏asnej si∏y
roboczej na wy∏aniajàcych si´ rynkach lokalnych lub rozwijajàcych
si´ rynkach regionalnych bàdê mi´dzynarodowym rynku pracy.
Zró˝nicowanie wynagrodzeƒ stanowi g∏ówny drogowskaz, jeÊli chodzi o kierunek geograficzny migracji.
4. Stawki p∏ac sà oczywiÊcie wy˝sze za granicà, w bardziej rozwini´tych
gospodarkach, co sk∏ania znacznà cz´Êç potencjalnych migrantów
do wybrania migracji mi´dzynarodowej jako elementu strategii pracowniczej.
5. Mi´dzynarodowa dywersyfikacja stawek p∏ac nie jest jednak jedynym,
ani nawet najwa˝niejszym czynnikiem motywujàcym do migracji. Podstawowà rol´ odgrywa raczej pewna strategia adaptacyjna gospodarstw
domowych, zmierzajàcych do minimalizacji ryzyka, jakie niesie ze sobà funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany spo∏ecznej lub
transformacji politycznej bàdê ekonomicznej. Jedna z nowszych teorii
migracji, znana jako NELM5 (Stark, Taylor), dowodzi, ˝e w myÊl tej
strategii gospodarstwo domowe zmierza do dywersyfikacji êróde∏ dochodów swoich cz∏onków po to, by zniwelowaç skutki (g∏´bokiej w warunkach transformacji) niedoskona∏oÊci funkcjonowania rynków (np.
rynku kredytowo-finansowego czy rynku ubezpieczeƒ). W ramach tego wyznacza jednego ze swoich cz∏onków do pracy za granicà, wspólnie pomagajàc mu w organizacji migracji i finansujàc jà.
6. Podczas gdy – w myÊl zasad neoklasycznych – racjonalnie post´pujàcy podmiot ekonomiczny wybiera emigracj´, aby osiàgnàç jak najwy˝szà ró˝nic´ w poziomie wynagrodzeƒ w ciàgu ca∏ego swego ˝ycia,
5 Od ang. new economics of labour migration.
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to zgodnie z zasadà NELM migruje on za granic´ tymczasowo, w odpowiedzi na niedoskona∏oÊci rynkowe w gospodarce, z której si´ wywodzi. Post´puje tak w celu repatriowania zarobków – w formie regularnych przekazów lub jednorazowego transferu sumy
oszcz´dnoÊci. Przekazy te sà formà sp∏aty zobowiàzania zaciàgni´tego wobec gospodarstwa domowego, stwarzajàc jego pozosta∏ym
cz∏onkom wi´ksze mo˝liwoÊci adaptacji do zmieniajàcego si´ otoczenia rynkowego (np. dokapitalizowania dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
podwy˝szenia kapita∏u ludzkiego).
7. Z drugiej strony poszerzanie gospodarki Êwiatowej i wzrost konkurencji
mi´dzynarodowej rodzà lub nasilajà dychotomi´ rynku pracy w gospodarkach najbardziej zamo˝nych. Zjawisko to zosta∏o opisane m.in. w
teorii migracji dualnego rynku pracy (Piore). W tych gospodarkach
„ni˝sze” segmenty rynku pracy, oferujàce relatywnie niskie p∏ace i niski standard bezpieczeƒstwa socjalnego, wywo∏ujà strukturalnie wysoki
popyt na prac´ imigrantów. Wynika to m. in. z unikania zatrudnienia
w tych segmentach przez pracowników rodzimych, których do takiego
zachowania sk∏ania mo˝liwoÊç uzyskania stosunkowo wysokiego zasi∏ku, a tak˝e wykszta∏cony kulturowo stygmat „podrz´dnoÊci” pracy
w segmentach ni˝szych i zwiàzanej z tym marginalizacji spo∏ecznej.
8. Aktywnym czynnikiem zatrudnienia w segmentach ni˝szych sà pracodawcy, natrafiajàcy na barier´ wewn´trznej poda˝y pracy (lub ich
agenci). Inicjujà oni nap∏yw imigrantów za pomocà bardziej lub
mniej formalnego werbunku, cz´sto wykorzystujàc do tego instytucje paƒstwa. Werbunek odbywa si´ bezpoÊrednio w miejscach,
w których wyst´pujà znaczne skupiska „wyrugowanej” si∏y roboczej,
a wÊród nich – kandydaci do podj´cia pracy za granicà. Decyzji
o podj´ciu migracji przez te osoby sprzyja niskie ryzyko zwiàzane
z gwarantowanymi przez poÊrednika: mo˝liwoÊcià odbycia jej wraz
z osobami pochodzàcymi z tego samego otoczenia, pewnoÊcià zatrudnienia i uzyskania okreÊlonego poziomu wynagrodzenia oraz,
niekiedy, mo˝liwoÊcià skorzystania ze wsparcia w miejscu docelowym (np. zasi∏ku lub po˝yczki na zagospodarowanie si´).
9. Proces migracyjny sprzyja tworzeniu si´ migracyjnego kapita∏u spo∏ecznego w postaci tzw. sieci powiàzaƒ interpersonalnych, przyczyniajàcych si´ do redukcji ekonomicznych i pozaekonomicznych
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kosztów migracji. Ze wzgl´du na to, po pewnym czasie od momentu zapoczàtkowania werbunku imigrantów, werbunek okazuje si´
kosztowniejszy od dzia∏ania sieci migracyjnych, a wi´c zb´dny. Dalszy nap∏yw pracowników z zagranicy, w postaci tzw. ∏aƒcucha migracyjnego, nap´dza si´ sam, za pomocà akumulacji odpowiedniego kapita∏u spo∏ecznego.

G∏ówne bieguny migracji globalnych i ich
charakterystyka
Niezale˝nie od wspomnianej wczeÊniej wysokiej intensywnoÊci i du˝ego zró˝nicowania geograficznych kierunków w´drówek, w ciàgu
çwierçwiecza po 1973 r. mi´dzynarodowe migracje pracownicze by∏y
nieoczekiwanie silnie spolaryzowane. Wysoki popyt na prac´ wyst´powa∏ systematycznie jedynie na czterech obszarach Ziemi: w USA
(i Kanadzie), w paƒstwach tworzàcych Europejski Obszar Gospodarczy6, w arabskich krajach Zatoki Perskiej oraz wysoko rozwini´tych
paƒstwach Azji Po∏udniowo-Wschodniej (i Australii). Wszystkie one
mia∏y w du˝ym stopniu zasi´g mi´dzykontynentalny. Mniejsze znaczenie z tego punktu widzenia i mniej stabilny charakter mia∏o kilka
obszarów przyciàgania cudzoziemskiej si∏y roboczej o zasi´gu subkontynentalnym, np. dwa w Ameryce Po∏udniowej (Wenezuela i, do
2001 r., Argentyna), trzy w Afryce (Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej, Kongo
i RPA) oraz jeden w Europie (kilka krajów we wschodniej cz´Êci kontynentu, po 1990 r.).
Migracje do ka˝dego z czterech g∏ównych biegunów migracji globalnych nabiera∏y wysokiego tempa za pomocà bezpoÊredniego werbunku
lub innej zinstytucjonalizowanej formy przyciàgania imigrantów. USA
od zapoczàtkowania ich kolonizacji przez Europejczyków aktywnie promuje imigracj´, g∏ównie rodzinnà, choç mia∏y te˝ w swej historii znamienne „epizody werbunkowe”. Pierwszym z nich by∏ osiemnastowieczny import niewolników z Afryki, póêniejszym, po odkryciu z∏ota
w 1849 r. – import kulisów z Chin, a po zamkni´ciu granic dla Chiƒczyków w 1882 r. – z Japonii, wreszcie w XX w., w dwóch znaczàcych
turach (zapoczàtkowanych w 2. i 5. dekadzie stulecia) – z Meksyku.

6 15 krajów Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria.
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Globalne migracje po 1973 r.

Systematyczny werbunek do Europy zosta∏ zainicjowany po II wojnie
Êwiatowej. Najwi´ksze znaczenie mia∏ import si∏y roboczej z basenu
Morza Karaibskiego, a nast´pnie z subkontynentu indyjskiego do Wielkiej Brytanii, z krajów Maghrebu do Francji (i kilku innych krajów)
oraz z Turcji do Niemiec (i kilku innych krajów). W rekrutacji pracowników do Niemiec poÊredniczy∏ rzàd, zawierajàc z wieloma krajami
umowy umo˝liwiajàce niemieckim agentom bezpoÊredni werbunek na
ich terenie. Od po∏owy lat 1970. werbowano na wielkà skal´ pracowników do krajów Zatoki Perskiej – g∏ównie z Egiptu, subkontynentu indyjskiego i Azji Wschodniej – a tak˝e, choç na mniejszà skal´ (i zazwyczaj w ukrytej formie), do krajów Azji Po∏udniowo-Wschodniej
i Australii. O rozmiarach dzia∏alnoÊci werbunkowej mo˝e Êwiadczyç
nast´pujàcy przyk∏ad. W 1991 r., u szczytu tego zjawiska, oko∏o 700
biur poÊrednictwa na Filipinach zawar∏o kontrakty na prac´ za granicà
(g∏ównie w Japonii, Singapurze, Arabii Saudyjskiej i USA) z 701,5 tys.
mieszkaƒców tego kraju.

Efekt globalny werbunku cudzoziemskiej si∏y roboczej sta∏ si´ najbardziej spektakularny w krajach Zatoki Perskiej. W latach 1960-1973 nap∏yn´∏o tam blisko 900 tys. pracowników, spoÊród których 85% pochodzi∏o z innych krajów arabskich. W 1990 r. by∏o ich ju˝ 6,3 mln, przy
czym wi´kszoÊç przyby∏a spoza krajów arabskich. W rezultacie, rejon
ten, liczàcy zaledwie 0,4% ludnoÊci Êwiata, goÊci∏ wówczas 13% Êwiato-
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wego zasobu imigracyjnego. W 1995 r. na jego cz´Êci, w krajach GCC7,
mieszka∏o 6,7 mln cudzoziemców8, czyli niemal o po∏ow´ mniej ni˝
wynios∏a liczba ludnoÊci lokalnej. Zatrudnionych by∏o 5,2 mln cudzoziemców, tj. 2,2 razy wi´cej ni˝ pracowników lokalnych. WÊród cudzoziemców przewa˝ali Hindusi (1,4 mln), Egipcjanie (1,1 mln), Pakistaƒczycy (0,8 mln) i Jordaƒczycy (0,6 mln), a ponadto po blisko pó∏
miliona imigrantów pochodzi∏o z Bangladeszu, Sri Lanki i Filipin. Najwi´ksze nasycenie pracownikami cudzoziemskimi wyst´powa∏o w budownictwie, gdzie na 1 tubylca przypada∏o 34 obcokrajowców, przemyÊle
przetwórczym (7 obcokrajowców) i dzia∏alnoÊci sieciowej (5 obcokrajowców). Jedynym sektorem, gdzie pracownicy rodzimi mieli przewag´
liczebnà, by∏a administracja paƒstwowa.
Inny przypadek dynamicznego rozwoju migracji pracowniczych pobudzonego przez werbunek stanowi Europejski Obszar Gospodarczy.
W 2000 r. zatrudniano tam 9,3 mln cudzoziemców, nie liczàc kilku milionów pracowników nielegalnych. Najwi´kszy udzia∏ w tej liczbie mia∏y Niemcy – oko∏o 3,5 mln (w tym 1 mln Turków), co stanowi∏o 9%
wszystkich zatrudnionych. Ponadto, przesz∏o 700 tys. obcokrajowców
by∏o w tym kraju bezrobotnymi. Przed rozpocz´ciem rekrutacji pracowników za granicà (1952 r.9) gospodarka RFN zatrudnia∏a oko∏o 50 tys.
cudzoziemców (0,4%), ale ju˝ w 1965 r. zosta∏ przekroczony pierwszy
milion (5,6%), a w momencie wycofania si´ przez paƒstwo z bezpoÊredniego werbunku, w 1973 r., w Niemczech pracowa∏o 2,6 mln obywateli innych krajów (11,9%10). Oprócz jawnej rekrutacji si∏y roboczej
nap∏yw pracowników z zagranicy nast´powa∏ równie˝ w wyniku pobudzanej przez rzàd imigracji tzw. etnicznych Niemców z Europy
Wschodniej, w RFN zwanych kuriozalnie wysiedleƒcami. W latach
1975-2000 przyby∏o ich 3,4 mln.
Charakterystycznà cechà migracji na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego po II wojnie Êwiatowej by∏a stopniowa zmiana ich salda
7 Od ang. Gulf Cooperation Council.
8 W 1990 r., tj. nied∏ugo przed inwazjà Iraku na Kuwejt, liczba cudzoziemców si´ga∏a nawet 7,8

mln.
9 W tym˝e roku zosta∏ utworzony specjalny urzàd federalny (Bundesanstalt für Arbeit) zajmujàcy
si´ rekrutacjà cudzoziemskiej si∏y roboczej. Pierwszà dwustronnà umow´, umo˝liwiajàcà RFN werbunek pracowników na terenie innego paƒstwa, zawarto w 1953 r. z W∏ochami.
10 W tym czasie co siódmy zatrudniony w Niemczech m´˝czyzna by∏ obcokrajowcem.
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w poszczególnych krajach – z ujemnego na dodatnie. We wczeÊniejszym okresie i zaraz po zakoƒczeniu wojny wszystkie te paƒstwa by∏y
„tradycyjnie” znaczàcymi dawcami migrantów, ale ostatecznie (najpóêniej w latach 1970.) wszystkie sta∏y si´ ich biorcami (netto).
Z pozosta∏ych dwóch globalnych biegunów migracji, w Ameryce Pó∏nocnej w 2000 r. legalnà prac´ znalaz∏o oko∏o 20 mln osób urodzonych
za granicà, z tego 17,4 mln w USA, a nielegalnà – dalsze kilka milionów. W Australii pracowa∏o 2,4 mln imigrantów, natomiast nie jest znana nawet przybli˝ona ich liczba w uprzemys∏owionych krajach Azji
Po∏udniowo-Wschodniej. G∏ównym powodem jest powszechnoÊç zatrudniania cudzoziemców nielegalnie lub w sposób zakamuflowany11.
Wed∏ug ocen urz´dowych, w 2000 r. jedynie w Japonii liczba cudzoziemców pracujàcych legalnie przewy˝sza∏a liczb´ pracujàcych nielegalnie. Robiàc bardzo orientacyjny szacunek, mo˝na przyjàç, ˝e w szeÊciu krajach tego obszaru12 by∏o zatrudnionych 2,6 mln przybyszów
z zagranicy, z czego zaledwie 700 tys. legalnie.
Zdecydowana wi´kszoÊç pracowników cudzoziemskich to osoby o s∏abym wyposa˝eniu w kapita∏ ludzki, cz´sto pozbawione jakichkolwiek
kwalifikacji. Skontrastujmy t´ obserwacj´, bioràc pod uwag´ tez´, i˝ si∏a robocza o wysokich kwalifikacjach cz´sto migruje za granic´ w Êlad za
przep∏ywem kapita∏u inwestycyjnego. Zauwa˝my wobec tego, ˝e w latach 90. zagraniczne filie korporacji z dwóch najpot´˝niejszych gospodarczo krajów Êwiata: USA i Japonii, zatrudnia∏y na stanowiskach
wymagajàcych wysokich kwalifikacji zaledwie oko∏o 60 tys. imigrantów,
ale na stanowiskach niewymagajàcych kwalifikacji – oko∏o miliona.

Imigranci na rynku pracy
Osoby migrujàce sà tradycyjnie m∏ode; podejmujà w´drówk´, gdy sà
w tzw. wieku mobilnym, mi´dzy 20. a 45. rokiem ˝ycia. Zmieniajà si´
wÊród nich natomiast proporcje p∏ci; kobiety poszukujà pracy za grani-

11 Na przyk∏ad wÊród zarejestrowanych w Japonii studentów z zagranicy kilkadziesiàt tysi´cy osób

oficjalnie uczy si´ j´zyka japoƒskiego, co daje im prawo do pracy w wymiarze 4 godz. dziennie.
12 Hongkong, Japonia, Korea Po∏udniowa, Malezja, Singapur i Tajwan.

216

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

Globalizacja 9 Okolski

7/15/04

3:25 PM

Page 217

GLOBALIZACJA

cà coraz intensywniej, a sprzyja temu struktura popytu na mi´dzynarodowym rynku pracy. Mo˝na to by∏o zaobserwowaç w miar´ rozwoju
werbunku migrantów w krajach Europy Zachodniej: na poczàtku lat
1960. odsetek kobiet wÊród imigrantów z Turcji wynosi∏ 4%, a pod koniec tej dekady ju˝ 27%, z Jugos∏awii – odpowiednio: 18% i 35%, z Grecji – odpowiednio: 13% i 45%, a z Portugalii – odpowiednio: 25% i 50%.
Jeszcze w 1980 r. w obecnych krajach UE kobiety stanowi∏y 20-30%
pracowników cudzoziemskich, a w 1995 r. 30-45%.
Poziom aktywnoÊci zawodowej cudzoziemców jest wÊród m´˝czyzn
z regu∏y bardzo wysoki, wy˝szy ni˝ ludnoÊci rodzimej, natomiast wÊród
kobiet (z wyjàtkiem krajów Europy Po∏udniowej) wyst´puje odwrotna
sytuacja. Z drugiej strony w Europie obcokrajowców charakteryzuje na
ogó∏ znacznie wy˝sza stopa bezrobocia, np. w Austrii, Belgii, Francji,
Holandii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii jest blisko
lub ponad dwukrotnie wy˝sza ni˝ rdzennej si∏y roboczej.
Sektory najbardziej przyciàgajàce imigrantów sà niezwykle zró˝nicowane, choç w wi´kszoÊci krajów najwi´ksze znaczenie majà us∏ugi. Poza
Japonià13 (i kilkoma mniej znaczàcymi przypadkami) w us∏ugach znajduje zatrudnienie (w latach 2000-2001 r.) 50-80% pracowników cudzoziemskich, szczególnie w handlu (np. w Holandii, Kanadzie, Niemczech, Szwajcarii, USA), ochronie zdrowia lub opiece spo∏ecznej (np.
w Danii, Kanadzie, Norwegii, Wielkiej Brytanii), gospodarstwie domowym (np. w Grecji, Hiszpanii), hotelarstwie i gastronomii (np. w Austrii, Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii) i edukacji
(np. w Szwecji). Przemys∏ odgrywa du˝à rol´ w zatrudnieniu obcokrajowców szczególnie (powy˝ej 30%) w Niemczech i Japonii oraz (2030%) w Austrii, Belgii, Holandii, Kanadzie, Szwajcarii, Szwecji i W∏oszech, budownictwo (12-27%) – w Austrii, Francji, Grecji i Hiszpanii,
a rolnictwo (8%) – w Hiszpanii. We wszystkich krajach masowo zatrudniajàcych cudzoziemców sà oni silnie nadreprezentowani (w stosunku
do lokalnej si∏y roboczej) w hotelarstwie i gastronomii oraz w gospodarstwie domowym, na ogó∏ w przemyÊle, a cz´sto w budownictwie i innych us∏ugach (choç stosunkowo rzadko w ochronie zdrowia, edukacji
i handlu). Prawie nigdzie nie spotyka si´ owej nadreprezentacji w edukacji i rolnictwie, a nigdzie w administracji.
13 W Japonii zdecydowanie dominuje zatrudnienie w przemyÊle (60%).
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Niemal wsz´dzie imigranci sà znacznie cz´Êciej ni˝ tubylcy zatrudniani w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, np. oko∏o dwukrotnie cz´Êciej
w Danii, Hiszpanii, Holandii, Portugalii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii, przy czym w Hiszpanii i Portugalii tà formà jest obj´ta ponad
po∏owa cudzoziemców.
Równie˝ stawki wynagrodzeƒ za podobne (identyczne) prace sà powszechnie zró˝nicowane (Borjas, 1994). Badania przeprowadzone w latach 1980-1990 w dwóch wielkich „globalnych metropoliach” – Los Angeles i Nowym Jorku – wykaza∏y wyst´powanie silnej i na ogó∏
pog∏´biajàcej si´ dyskryminacji p∏acowej. Na przyk∏ad w 1990 r. wÊród
m´˝czyzn w wieku 19-39 lat zatrudnionych na nisko p∏atnych stanowiskach robotniczych w przemyÊle, Êrednia p∏aca imigrantów pochodzàcych z Azji stanowi∏a (w zale˝noÊci od metropolii) 68-79% p∏acy bia∏ych
rdzennych robotników zatrudnionych na takich samych stanowiskach,
p∏aca imigrantów latynoskich – 67-73%, a p∏aca ciemnoskórych imigrantów – 57-67%. Jeszcze wi´ksze ró˝nice odnotowano wÊród zatrudnionych w sektorze us∏ug (Howell, Mueller, 1996). Nieliczne porównania
tego typu odnoszàce si´ do Europy potwierdzajà poglàd o istotnych ró˝nicach w poziomie wynagrodzeƒ na niekorzyÊç cudzoziemców (np. Frey,
Mammey, 1996). Niewàtpliwie najostrzejsze zró˝nicowanie p∏ac wyst´puje w krajach Zatoki Perskiej i Azji Wschodniej. Badanie sonda˝owe
wÊród pracowników z Bangladeszu w latach 1995-1996 wykaza∏o na
przyk∏ad, ˝e Êrednio ich p∏ace w Singapurze by∏y o po∏ow´ ni˝sze od p∏acy robotników rdzennych wykonujàcych podobne prace (Mahmood,
1998). Podobnie by∏o w Korei Po∏udniowej, gdzie m´˝czyêni-cudzoziemcy uzyskiwali 57% p∏acy robotników koreaƒskich, a kobiety – 65%
(Lim, 1997). Inne badanie (z 1996 r.) wykaza∏o, ˝e w Kuwejcie pracownicy z takich krajów jak Bangladesz i Sri Lanka nie tylko otrzymywali
znacznie ni˝sze wynagrodzenia, ale te˝ byli przedmiotem ogromnego wyzysku. Na przyk∏ad cudzoziemcy zatrudnieni w zak∏adach oczyszczania
zarabiali przeci´tnie 136 USD miesi´cznie (pracujàc Êrednio 72 godz.
w tygodniu), co po przepracowaniu ca∏ego roku ledwie wystarcza∏o na zap∏acenie prowizji (i kosztów) agencji werbunkowej (Shah, 1998).
Tego rodzaju zró˝nicowanie p∏ac odzwierciedla dychotomi´ i g∏´bokà segmentacj´ rynków pracy na obszarach nazwanych tu biegunami migracji
globalnych. W wielu krajach nale˝àcych to tych biegunów rozwin´∏a si´
szara strefa gospodarcza, nastawiona w du˝ym stopniu na oszcz´dzanie
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na kosztach pracy, rozkwit∏y „elastyczne” formy zatrudnienia, niezapewniajàce jego stabilnoÊci ani respektowania podstawowych praw pracownika. Od˝y∏ te˝ na masowà skal´ zapomniany ju˝ dawno tryb pracy nak∏adczej lub koszarowej, zmuszajàcy si∏´ roboczà do nadludzkiego
wysi∏ku w warunkach poni˝ej standardu. Wszystko to wiàza∏o si´ z nap∏ywem imigrantów, zw∏aszcza z krajów peryferyjnych.
Taki sposób wykorzystania si∏y roboczej imigrantów stworzy∏, zdaniem wielu autorów, warunki do ∏agodnej lub bezbolesnej restrukturyzacji ca∏ych
sektorów gospodarki, ga∏´zi lub bran˝ na obszarach b´dàcych biegunami
globalnych migracji. W RFN umo˝liwi∏o to np. bezprecedensowà mobilnoÊç
zawodowà i awans spo∏eczny rodzimej si∏y roboczej. W latach 1961-1968
oko∏o 1,1 mln Niemców opuÊci∏o stanowiska robotnicze, przechodzàc do
prac administracyjno-zarzàdczych, a ich miejsca zaj´∏o ponad 500 tys. cudzoziemców. Wiele znaczàcych inwestycji infrastrukturalnych zosta∏o zrealizowanych w du˝ej mierze dzi´ki masowemu zatrudnieniu imigrantów,
np. tunel pod kana∏em La Manche czy obiekty wystawy Êwiatowej w Sewilli i wioski olimpijskiej w Barcelonie. Utrzymywanie dzia∏alnoÊci niektórych
ga∏´zi gospodarki w wielu krajach zdaje si´ obecnie wr´cz niemo˝liwe bez
wykorzystania si∏y roboczej cudzoziemców. Chodzi np. o przemys∏ tekstylno-konfekcyjny, ró˝ne dziedziny rolnictwa czy us∏ugi w gospodarstwie domowym (np. Harris, 1995; Overbeek, 1995; Stalker, 1996).
Iskander (1999) opisa∏a spektakularny przypadek utraty, a nast´pnie
odzyskania Êwiatowych rynków zbytu przez francuski przemys∏ odzie˝owy wytwarzajàcy „produkty mody”. Przyczynà utraty dominacji
w handlu Êwiatowym w latach 1970. sta∏o si´ relatywne podro˝enie
kosztów pracy, na skutek „otwarcia” wielu gospodarek nieodgrywajàcych w nim dotàd znaczàcej roli, a tym samym zwi´kszenia konkurencyjnoÊci z ich strony. Odzyskanie tej pozycji (na prze∏omie lat 1980.
i 1990.) nastàpi∏o zaÊ m.in. dzi´ki szerokiemu si´gni´ciu po tanià cudzoziemskà si∏´ roboczà, w tym pracowników nielegalnych.

Nowe formy migracji
Mi´dzynarodowe w´drówki si∏y roboczej s∏abo wyposa˝onej w kapita∏
ludzki, choç liczebnie dominujà, nie wyczerpujà z∏o˝onego obrazu
wspó∏czesnych migracji globalnych. Obraz ten obejmuje bowiem co
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najmniej kilka innych istotnych form migracji, które sà zupe∏nie nowe
albo dopiero niedawno nabra∏y du˝ego znaczenia.
Jednà z najbardziej wyrazistych cech globalizacji stosunków ekonomicznych sta∏ si´ ostatnio szybki wzrost migracji pracowników najwy˝ej wykwalifikowanych, których King (1996) nazywa „nowà odmianà
przywódczych nomadów”. Mimo ˝e ciàgle przemieszcza si´ ich znacznie mniej ni˝ np. robotników, to ich wp∏yw na funkcjonowanie gospodarki Êwiatowej jest nie do przecenienia. Do tej kategorii nale˝à m. in.
cz∏onkowie zarzàdów wielkich korporacji (TNC). Ich w´drówki sà podporzàdkowane specyficznym strategiom (m.in. polityce kadrowej) korporacji i w du˝ej mierze sà autonomiczne w stosunku do uregulowaƒ
prawnych (o charakterze powszechnym) paƒstw docelowych, a nawet
niekiedy uprzywilejowane wzgl´dem innych migracji (OECD, 2001).
W ramach wewn´trznych transferów korporacyjnych do USA przyby∏o
ostatnio (w ciàgu roku) ponad 200 tys. pracowników cudzoziemskich,
a ∏àcznie z cz∏onkami rodzin blisko 600 tys. osób. W latach 1981-1998
nastàpi∏ 8-9-krotny wzrost ich liczby. Dane dla wybranych krajów imigracji netto (tabela 5) w pe∏ni potwierdzajà wyst´powanie trendu wzrostowego, choç zarazem wskazujà na ogromnà przewag´ USA nad innymi krajami. Z drugiej strony, przep∏ywy tego rodzaju nast´pujà równie˝
z krajów imigracji netto do innych. Jest to na ogó∏ silnie dodatnio skorelowane z przep∏ywem kapita∏u w formie inwestycji bezpoÊrednich
(FDI). Przyk∏adowo, w 1992 r. japoƒscy executives (pracownicy szczebla zarzàdczego) zatrudnieni w innych krajach azjatyckich liczyli 33,8
tys. osób, z czego 67% przebywa∏o w Indonezji, Hongkongu, Singapurze i Tajlandii, 25% w Chinach, Korei, Malezji i Tajwanie i 4% na Filipinach, natomiast odpowiednie odsetki kapita∏u japoƒskiego zainwestowanego w tych krajach w formie FDI by∏y (w okresie 1951-1991)
nast´pujàce: 68%, 27% i 3% (Salt, 1997).
Przyk∏ad USA (dane dotyczàce 1994 r.) dowodzi, ˝e nap∏yw cz∏onków
zarzàdu korporacji, ekspertów i innych wysokiej klasy specjalistów odbywa∏ si´ w du˝ym stopniu z innych obszarów ani˝eli nap∏yw nisko wykwalifikowanej si∏y roboczej (por. wykres 2). Blisko po∏owa osób (47%)
nap∏yn´∏a bowiem z Europy (g∏ównie z Wielkiej Brytanii), 29% z Azji
(w tym przyt∏aczajàca wi´kszoÊç z Japonii), a ponad 10% z takich wysoko rozwini´tych krajów, jak Australia, Izrael czy Kanada. Z krajów
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Kraj docelowy

1994

1995

1996

1997

1998

Francja

..

0,8

0,8

1,0

1,1

Holandia

..

..

1,6

2,3

2,7

Japonia

..

3,1

2,8

3,4

3,5

Kanada

..

..

..

2,1

2,8

98,2

112,1

140,5

..

203,3

..

14,0

13,0

18,0

22,0

USA
Zjednoczone Królestwo
(..) oznacza brak danych

Tabela 5. Nap∏yw wysoko wykwalifikowanych pracowników w ramach
przemieszczeƒ wewnàtrzkorporacyjnych w wybranych krajach w okresie 1984-1998 (w tys.)
èród∏o: OECD, 2001.

Ameryki ¸aciƒskiej przyby∏o zaledwie 11%, w tym mniej ni˝ 3% z Meksyku, g∏ównego zagranicznej rezerwuaru si∏y roboczej w USA.
Do niedawna jednak migracje osób o wysokich kwalifikacjach, zw∏aszcza z krajów peryferyjnych, by∏y wzgl´dnie niewielkie. W koƒcu lat
1990. sytuacja si´ zmieni∏a. Na skutek aktywnej polityki rzàdów w wielu krajach zwi´kszy∏ si´ nap∏yw wysoko wykwalifikowanych pracowników (i ich udzia∏ w ca∏kowitej imigracji legalnej), w tym wywodzàcych
si´ z nisko rozwini´tych krajów azjatyckich. Na przyk∏ad w 2000 r. w Australii ich nap∏yw stanowi∏ ju˝ 77% ca∏ej (osiedleƒczej) imigracji pracowniczej, w USA 46%, a w Kanadzie 43%. W innych krajach zaliczanych do biegunów migracji globalnych podobnie wysokie odsetki
odnotowano w przypadku migrantów czasowych: we Francji 48%, w Japonii 71%, a w Wielkiej Brytanii 61%. WÊród g∏ównych krajów pochodzenia na czo∏o wysun´∏y si´: Chiny, Filipiny, Indie, Malezja i Pakistan.
Innà znaczàcà formà migracji globalnych sta∏ si´ przep∏yw m∏odzie˝y
w celu odbycia studiów wy˝szych, zw∏aszcza gdy okaza∏o si´, ˝e studenci zagraniczni sà istotnym êród∏em dochodów sektora edukacyjnego,
a tak˝e – zarówno w trakcie odbywania studiów, jak i (zw∏aszcza) po
ich ukoƒczeniu – poszukiwanà kategorià si∏y roboczej w krajach, w których si´ kszta∏cili. W 1998 r. w krajach nale˝àcych do OECD studiowa∏o 1,3 mln obcokrajowców, w tym 55% z krajów s∏abiej rozwini´tych.
Najwi´cej studentów, z krajów spoza OECD, przyby∏o z Malezji
(zw∏aszcza do Australii, Wielkiej Brytanii i Japonii), Maroka (zw∏aszcza
do Francji i Hiszpanii), Chin (zw∏aszcza do USA, Kanady i Japonii),
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Iranu (zw∏aszcza do Niemiec, Danii i Austrii), Algierii (zw∏aszcza do
Francji), Indii (zw∏aszcza do USA) i Tunezji (zw∏aszcza do Francji).
Najwi´kszymi biorcami studentów by∏y: USA (32%), Wielka Brytania
(16%), Niemcy (13%), Francja (11%), Australia (8%) i Japonia (4%).
W wielu krajach studenci zagraniczni stali si´ niezwykle silnà liczebnie
grupà, przekraczajàc 5% (Dania, Francja, Niemcy, Irlandia), a nawet
10% ogó∏u studentów (Australia, Austria, Luksemburg, Szwajcaria,
Wielka Brytania).
Mo˝na te˝ wymieniç inne dynamicznie rozwijajàce si´ formy migracji
takie jak: transmigracje lub migracje niepe∏ne czy migracje nast´pujàce
na podstawie mi´dzynarodowych kontraktów o indywidualne Êwiadczenie us∏ug lub realizacj´ zadania przez firm´ zagranicznà. Pierwsza
z tych form oznacza przemieszczanie si´ (na ogó∏ wahad∏owe) si∏y roboczej bez przeniesienia za granic´ gospodarstwa domowego i jednoczesne
funkcjonowanie w co najmniej w dwóch krajach – kraju pochodzenia
i okresowego zatrudnienia. Takie w´drówki odbywajà si´ zwykle na obszarze jednego bieguna migracji, np. mi´dzy Meksykiem (i innymi krajami Ameryki Ârodkowej) a USA, krajami Europy Ârodkowej i Wschodniej a krajami UE lub krajami Azji Po∏udniowo-Wschodniej a np.
Japonià, Hongkongiem czy Singapurem. Z uwagi na stosunkowo niskie
koszty transakcyjne migracje te pozwalajà na obni˝enie kosztów pracy
w krajach przyjmujàcych, co stwarza wzgl´dnie du˝y popyt na przemieszczajàcà si´ w taki sposób si∏´ roboczà. Druga z wymienionych
form rozwija si´ g∏ównie w zwiàzku z deregulacjà i liberalizacjà gospodarki Êwiatowej oraz rosnàcà swobodà dzia∏alnoÊci ekonomicznej, niezale˝nie od „przynale˝noÊci paƒstwowej” podmiotu gospodarczego. Równie˝ ona jest typowa dla obszarów ekonomicznych spójnych
geograficznie, zw∏aszcza silnie zintegrowanych (np. UE czy NAFTA).

Migracje globalne a interes ekonomiczny
W tle globalnych migracji pozostajà fundamentalne przes∏anki wszelkich przep∏ywów ludnoÊci – gra interesów oraz bilans kosztów i korzyÊci. Aktorami tej gry sà nie tylko sami migranci, ale te˝ zatrudniajàce
ich firmy, organizacje zajmujàce si´ ich losem oraz paƒstwa. Naj∏atwiej
dostrzegalnym przejawem jest zaÊ polityka migracyjna i próby zarzà-
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dzania migracjami w skali mi´dzynarodowej i ponadnarodowej. Sprawa ta jest nader z∏o˝ona, ale – z uwagi na jej uniwersalnoÊç – w literaturze przedmiotu stosunkowo dobrze opisana.
Najbardziej wyraênym przejawem konsekwencji ekonomicznych migracji jest transfer dochodów (oszcz´dnoÊci) imigrantów do kraju
emigracji. W 2000 r. przetransferowano w skali Êwiata ekwiwalent
oko∏o 62 mld USD zarobionych przez migrantów, z tego ponad 10% do
Meksyku. W latach 1990-2000 bie˝àca wartoÊç tych przekazów
zwi´kszy∏a si´ o 63%, co oznacza∏o ponad dwukrotnie wi´kszy wzrost
ni˝ w latach 1980-1990 (31%). Transfery finansowe migrantów do krajów ich pochodzenia sà dla tych krajów wa˝nym êród∏em dochodów,
a tak˝e Êrodkiem równowa˝enia bilansu p∏atniczego14. Z drugiej strony
znacznie przekraczajà ca∏kowite rozmiary tzw. pomocy na cele rozwojowe przekazywanej z Pó∏nocy na Po∏udnie, a zarazem ich przep∏yw jest
silnie skoncentrowany terytorialnie. Z tych powodów przekazy te stanowià istotne potencjalne êród∏o wzrostu gospodarczego w krajach, do
których sà transferowane.
Wed∏ug ostatniego (choç doÊç ju˝ przestarza∏ego) opublikowanego wiarygodnego szacunku (Russell, Teitelbaum, 1992), w wielu krajach (a
jedynie dla niewielu taka ocena by∏a mo˝liwa) udzia∏ Êrodków przekazanych z zagranicy wynosi∏ 5% PKB lub by∏ wy˝szy; dotyczy∏o to np. Jugos∏awii, Portugalii, Maroka, Tunezji, Egiptu, Jemenu, Jordanii, Pakistanu, Burkina Faso, Mali i Jamajki. Jeszcze wi´kszy by∏ udzia∏ tych
Êrodków w bilansie p∏atniczym, np. mierzony w stosunku do wartoÊci
importu towarów w 21 krajach (na 32, dla których uzyskano odpowiednie dane) przekracza∏ 10%, a w 13 krajach nawet 20%15. Trzeba jednak dodaç, ˝e w rzeczywistoÊci Êrodki docierajàce ostatnio do krajów
wysy∏ajàcych du˝à liczb´ pracowników za granic´ mogà byç istotnie
wi´ksze, ni˝ wynika to z szacunku dla 2000 r. Sà bowiem sygna∏y
Êwiadczàce o wzroÊcie wielkoÊci pozabankowych transferów pieni´˝nych dokonywanych przez migrantów. Sprzyja temu, niezale˝nie od
przyrostu liczby osób pracujàcych za granicà, zwi´kszenie ruchliwoÊci
14 Spektakularny przypadek stanowi∏a w latach 1980. Turcja, gdzie oko∏o 65% deficytu w bilansie

handlu zagranicznego by∏o pokrywane z tych Êrodków.
15 Wyrywkowe szacunki ONZ (2002) dla 2000 r. sugerujà, ˝e poziom 10% PKB (lub wi´cej) prze-

kroczy∏y nast´pujàce kraje: Albania, BoÊnia, Ekwador, Nikaragua, Salwador, Jamajka, Jordania,
Erytrea i Jemen.
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migrantów (m. in. cz´stsze odwiedzanie kraju pochodzenia) i nasilenie
si´ migracji nielegalnych lub zatrudnienia w szarej strefie.
Przekazy pieni´˝ne migrantów sà aktywnie popierane przez paƒstwo
w krajach ich pochodzenia. Odbywa si´ to w sferze symbolicznej,
poprzez deklarowanie solidarnoÊci z emigrantami lub afirmacj´ ich
wi´zi ekonomicznych z „macierzà”. Tworzone lub wspierane sà równie˝ specjalne banki, które otwierajà placówki w wa˝nych skupiskach
migrantów, oferujàce korzystne lokaty lub dogodne sposoby transferowania oszcz´dnoÊci. Oferowane sà fundusze lub ulgi inwestycyjne, które majà zach´ciç emigrantów do lokowania oszcz´dnoÊci w kraju
pochodzenia.
Wspó∏czesne paƒstwo jest zainteresowane migracjami mi´dzynarodowymi równie˝ z wielu innych powodów natury ekonomicznej. Z punktu widzenia paƒstwa przyjmujàcego korzyÊci wynikajà z nap∏ywu ludzi
o „dogodnej” strukturze demograficznej i kwalifikacyjnej, tradycyjnie
migracje sà bowiem z tego punktu widzenia silnie selektywne. Niekiedy przyjmuje to postaç ekstremalnà, wywo∏ujàc zjawisko „drena˝u mózgów”, „wysysania” najwartoÊciowszych jednostek z krajów wysy∏ajàcych. Niektóre paƒstwa osiàgajà wielki post´p w badaniach
naukowych i tworzeniu nowych technologii dzi´ki popieraniu imigracji
uczonych z zagranicy. Innà przes∏ankà jest ∏agodzenie nierównowagi
na rynku pracy i obni˝anie kosztów pracy poprzez import wzgl´dnie taniej si∏y roboczej. Jeszcze innà – oszcz´dzanie na spo∏ecznych kosztach
edukacji, opieki spo∏ecznej i ochrony zdrowia16. Wykorzystuje si´ te˝
imigrantów do finansowania szkolnictwa wy˝szego czy opieki socjalnej.
Paƒstwo emigracji cz´sto natomiast postrzega migracje pracownicze
jako Êrodek z∏agodzenia problemu nadmiaru ludnoÊci lub wysokiego
bezrobocia. Niekiedy wyra˝ane sà oczekiwania, ˝e osoby migrujàce po
pewnym czasie osiàdà ponownie w kraju pochodzenia i przekazujàc
swe doÊwiadczenia zagraniczne innym przyczynià si´ do poprawy
w nim etosu lub organizacji pracy i efektywnoÊci gospodarowania. Od
czasu do czasu paƒstwo kieruje si´ motywami skarbowymi, pobierajàc
wysokie op∏aty od wyje˝d˝ajàcych za granic´ do pracy lub biur werbun16 Na przyk∏ad studenci zagraniczni cz´sto p∏acà wy˝sze czesne ni˝ rdzenni studenci lub rzadziej

uzyskujà stypendia. Pracownicy, zw∏aszcza czasowi, w okresie zatrudnienia za granicà wspó∏uczestniczà w tworzeniu funduszy zdrowotnych, socjalnych i emerytalnych, ale rzadko, szczególnie po powrocie do swego kraju, korzystajà z uprawnieƒ wynikajàcych z tych Êwiadczeƒ.
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kowych. Najwi´ksze jednak nadzieje dotyczà bezpoÊrednich przekazów
pieni´˝nych migrantów.
Analiza transferów oszcz´dnoÊci przez migrantów pracujàcych w Niemczech w latach 1990. dowodzi, ˝e w porównaniu z latami 1960. i poczàtkiem nast´pnej dekady straci∏y one na znaczeniu, choç ogólna kwota
przekazów pracowniczych utrzymywa∏a si´ od koƒca lat 1980. na poziomie zbli˝onym do 7 mld DEM17 (Frey, Mammey, 1996). W latach 1990.
pracownicy tureccy, portugalscy, a zw∏aszcza pochodzàcy z dawnej Jugos∏awii transferowali mniej lub znacznie mniej pieni´dzy do swoich ojczyzn
ni˝ w latach 1980. lub nawet 1970. Jedynie przekazy Hiszpanów wzros∏y.
Zyska∏y natomiast na znaczeniu specyficzne przekazy ze strony tzw.
transmigrantów, ze wzgl´du na du˝à dynamik´ tego zjawiska. Wià˝e si´
ono ze wspomnianymi wczeÊniej, stosunkowo nowymi masowymi przep∏ywami ludzi w skali globalnej – transmigracjà lub migracjà niepe∏nà.
Transmigranci sà ludêmi, z którymi w wi´kszym czy mniejszym stopniu jednoczeÊnie identyfikujà si´ spo∏ecznoÊci w dwóch lub wi´kszej
liczbie krajów, ze wzgl´du na to, ˝e funkcjonujà w nich jako aktorzy
spo∏eczni, przy czym jeden z tych krajów jest szeroko uznawany jako
kraj ich pochodzenia (Glick-Schiller, 1992).
Zamiast opisywaç sposób transferowania zasobów o charakterze ekonomicznym w ramach tej formy migracji, przytocz´ opis typowego przypadku, podany przez Glick-Schiller (1999, s. 94).

Dzwoni telefon, a nowina jest zgodna z jej oczekiwaniami. Siedzàc samotnie w sypialni sutereny swego nowojorskiego kuzyna, gdzie w∏aÊnie
mieszka, Yvette zaczyna dr˝eç. Jej starsza siostra na Haiti, którà Yvette ledwie zna, telefonuje, by zawiadomiç jà o Êmierci dalekiego krewnego. Chocia˝ wiadomoÊç nadchodzi w momencie, gdy cia∏o zmar∏ej
osoby jest jeszcze ciep∏e, Yvette dr˝y nie tyle z powodu ˝alu po stracie
m∏odego m´˝czyzny, którego widzia∏a tylko raz w ˝yciu, lecz na myÊl
o koniecznoÊci natychmiastowego rozejrzenia si´ za pieni´dzmi na wystawny pogrzeb na Haiti – z wynaj´tymi limuzynami, orkiestrà i importowanymi wieƒcami. Przed rokiem ze swojej pensji urz´dniczki pocztowej w Nowym Jorku Yvette pochowa∏a swà siostrzenic´, której
17

Rekordowà wielkoÊç, 9,0 mld DEM, odnotowano w 1984 r.
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wczeÊniej sfinansowa∏a równie˝ edukacj´ i Êlub. W istocie Yvette dopiero bardzo niedawno przesta∏a sp∏acaç d∏ugi zaciàgni´te na poczet
tego pogrzebu.
Ogromny ci´˝ar odpowiedzialnoÊci Yvette wynikajàcy z pokrewieƒstwa
bywa jednak równie˝ wynagradzany. W USA jej zarobki nie da∏yby jej
˝adnej rangi spo∏ecznej, nawet gdyby je gromadzi∏a lub wydawa∏a
ostentacyjnie na dobra konsumpcyjne. Na Haiti, w kr´gu jej bliskich,
Yvette jest natomiast osobà wp∏ywowà. Podczas kilku wizyt w dawnym
domu, na które by∏o jà dotàd staç, by∏a traktowana jak odwiedzajàcy
kraj dygnitarz.
Jest wiele znanych korzyÊci ekonomicznych migracji mi´dzynarodowych na poziomie lokalnym lub na poziomie podmiotów gospodarczych. KorzyÊci odnoszone przez firmy zatrudniajàce pracowników cudzoziemskich sà oczywiste; g∏ównie chodzi tu o ni˝szy koszt pracy, choç
niekiedy tak˝e o wi´kszy wysi∏ek i zaanga˝owanie, a czasami nawet
o dost´pnoÊç pracownika, samà ch´ç podj´cia pracy, zw∏aszcza gdy jest
ona oferowana w segmencie rynku naznaczonym stygmatem „podrz´dnoÊci”. W przypadku firm wielonarodowych poj´cie „pracownika cudzoziemskiego” wydaje si´ natomiast wr´cz nie na miejscu, bowiem
w myÊl corporate culture zatrudnieni przez nie nie reprezentujà ˝adnego paƒstwa, lecz firm´ w jej wymiarze globalnym, a ich obywatelstwo ma znaczenie drugorz´dne. Przep∏ywy mi´dzynarodowe tych osób
sà zatem traktowane jako par excellence przesuni´cia wewnàtrz firmy
i nieodzowny dla jej wysokiej efektywnoÊci sposób funkcjonowania.
Kategorià podmiotu gospodarczego czerpiàcego znaczàce korzyÊci
z migracji globalnych sà równie˝ firmy poÊrednictwa pracy. Wyst´pujà one licznie w wielu krajach emigracji i imigracji. Na przyk∏ad na poczàtku lat 1990. w Wielkiej Brytanii takich podmiotów by∏o oko∏o 13,5
tys. (2,5-krotny wzrost w ciàgu 10 lat), a na Filipinach oko∏o 700. Sà
one uniwersalne lub wyspecjalizowane (np. poÊredniczà w zatrudnieniu wy∏àcznie wysoko wykwalifikowanych specjalistów bàdê wy∏àcznie
robotników, albo wy∏àcznie kobiet zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià rozrywkowà). Firmy te pobierajà op∏aty manipulacyjne lub prowizj´, zarówno od pracodawców, jak i zatrudnianych cudzoziemców, a niekiedy
równie˝ od biur podró˝y i przewoêników zajmujàcych si´ transportem
migrantów (same zresztà wnoszà op∏aty na rzecz paƒstwa z tytu∏u uzy-
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skania licencji). Na przyk∏ad w 1991 r. na Filipinach poÊredniczy∏y one
w ponad 700 tys. kontraktów, pobierajàc od ka˝dego kandydata do pracy za granicà ekwiwalent 200 USD, a od pracodawcy od 100 do 400
USD. Badania sonda˝owe wÊród klientów tych firm w ró˝nych krajach
dowiod∏y, ˝e faktyczne op∏aty by∏y bardzo zró˝nicowane, ale cz´sto
znacznie wy˝sze18.
Beneficjentami migracji pracowniczych sà równie˝ gospodarstwa domowe migrantów, a tak˝e spo∏ecznoÊci, z których si´ one wywodzà.
Transfery oszcz´dnoÊci spe∏niajà ró˝norodne funkcje. Pozwalajà podtrzymaç lub zwi´kszyç poziom konsumpcji, a cz´sto przetrwaç gospodarstwu domowemu lub zachowaç jego status spo∏eczny. Sà równie˝
êród∏em inwestycji. Przekazane do kraju pochodzenia oszcz´dnoÊci
migrantów sà cz´sto lokowane w nieruchomoÊci lub papiery wartoÊciowe, niekiedy przyczyniajà si´ do uruchomienia lub modernizacji rodzinnej firmy, a czasami sà inwestowane w kapita∏ ludzki cz∏onków gospodarstwa domowego (np. finansowanie zaawansowanej edukacji).
Alokacja Êrodków zaoszcz´dzonych przez migranta w zdecydowanej
wi´kszoÊci odbywa si´ w skali mikroregionalnej, w spo∏ecznoÊci pochodzenia. Zdaniem niektórych autorów, ma to istotny wp∏yw na rozwój
mikroregionu, poniewa˝ wyst´puje tu efekt mno˝nikowy. Z badaƒ Taylora (1997) wynika, ˝e jedna jednostka pieni´˝na przekazana przez migranta i wydana w spo∏ecznoÊci jego pochodzenia tworzy w niej dochód
równy co najmniej kilku jednostkom pieni´˝nym. Wzrost wydatków
zwi´ksza bowiem popyt na dobra i us∏ugi w skali lokalnej, to zaÊ zwykle
prowadzi do wzrostu produkcji i zatrudnienia, a tym samym równie˝
dochodów.
Na zakoƒczenie, aby wyczerpaç list´ podmiotów odnoszàcych korzyÊci
z migracji globalnych, warto wspomnieç o kwitnàcych w latach 1990.
organizacjach wspomagajàcych nielegalne migracje. G∏ównym powodem tego zjawiska jest w przypadku wszystkich biegunów migracji globalnych rozszerzajàca si´ tendencja do ograniczania nap∏ywu cudzoziemców, w sytuacji wysokiego na tym obszarze popytu na prac´
18 Aby np. uzyskaç prac´ w krajach GCC migranci z krajów subkontynentu indyjskiego w latach

1980. i 1990. musieli zap∏aciç poÊrednikowi równowartoÊç 3–11-miesi´cznego wynagrodzenia w
kraju docelowym (np. Shah, 1998).
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imigrantów i nasilajàcej si´ sk∏onnoÊci do wychodêstwa na obszarach
peryferyjnych.
Organizacje te realizujà funkcje analogiczne do funkcji agencji poÊrednictwa pracy i biur werbunkowych, tzn. umo˝liwiajà skontaktowanie
potencjalnego pracownika w jednym kraju z pracodawcà w innym kraju lub fizyczne dostarczenie pracownika do pracodawcy. Dzieje si´ to
jednak w warunkach, gdy pracownik nie mo˝e uzyskaç zgody na
zatrudnienie w okreÊlonym kraju lub nawet na przekroczenie jego granicy. Stawia to przed organizacjami wspomagajàcymi trudne i z∏o˝one
zadania, wymagajàce wspó∏pracy i wsparcia logistycznego mi´dzynarodowych grup przest´pczych. Stawki op∏at za us∏ugi przerzutu przez
granic´ i dostarczenia migranta pracodawcy sà znacznie wy˝sze ni˝
stawki stosowane przez licencjonowanych poÊredników i cz´sto przekraczajà 10.000 USD. ZyskownoÊç tej dzia∏alnoÊci jest oceniana jako
jedna z najwy˝szych w „podziemiu gospodarczym” (Salt, Stein, 1997).
Charakterystyka interesów, które wià˝à si´ ze wspó∏czesnymi globalnymi migracjami, dowodzi, ˝e wraz z nasileniem globalizacji wyst´puje
nie tylko zwi´kszona migracja i obserwowane sà coraz wi´ksze przep∏ywy ludzi na naszej planecie, ale tak˝e ˝e zjawiskom tym towarzyszà
wielkie przep∏ywy pieni´˝ne. To zaÊ rodzi ró˝norodne sprzecznoÊci
i konflikty oraz staje si´ odr´bnym czynnikiem dynamizujàcym w´drówki ludzi we wspó∏czesnym Êwiecie.
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El˝bieta Czarny, Jörn Kleinert*

Firmy wielonarodowe
w gospodarce Êwiatowej
Poni˝ej analizujemy post´powanie firm wielonarodowych traktowanych jako przejaw rosnàcego
umi´dzynarodowienia gospodarki Êwiatowej.
Przedstawiamy ró˝ne typy przedsi´biorstw i sposoby objaÊniania ich obecnoÊci. Zajmujà nas argumenty za tworzeniem filii zagranicznych oraz
przyjmowaniem oddzia∏ów obcego przedsi´biorstwa na terenie w∏asnego kraju i przeciw temu.
Analizujemy skutki istnienia firm wielonarodowych oraz wp∏yw takich przedsi´biorstw na polityk´ gospodarczà.
Problem dzia∏alnoÊci firm wielonarodowych jest
interdyscyplinarny. Dotyczy zarówno zagadnieƒ
ekonomicznych, jak i politycznych, prawnych
oraz socjologicznych. Z uwagi na ograniczone ramy tego opracowania koncentrujemy uwag´ na
kwestiach ekonomicznych. Po objaÊnienia interdyscyplinarne si´gamy tylko wtedy, kiedy bez ich
pomocy nie mo˝emy rozstrzygnàç interesujàcych nas kwestii. Jedynie na marginesie wspominamy o znajdujàcych si´ na obszarze zainteresowania ekonomistów modelach organizacji oraz
podejmowania decyzji firm wielonarodowych.
***

dr hab. El˝bieta Czarny
Kolegium Gospodarki Âwiatowej
Szko∏a G∏ówna Handlowa

Jörn Kleinert
Instytut Gospodarki Âwiatowej
Kilonia, Niemcy

Umi´dzynaradawianie procesów gospodarczych
osiàga dziÊ takie post´py, ˝e mówi si´ wr´cz o globalizacji gospodarki. Globalizacj´ gospodarki cechuje rosnàca mobilnoÊç czynników produkcji,

* Autorzy sà wdzi´czni wspó∏pracownikom Instytutu Mi´dzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kolegium Gospodarki Âwiatowej SGH za uwagi do wst´pnej wersji tekstu. El˝bieta Czarny
dzi´kuje Fundacji im. Friedricha Eberta za finansowe wsparcie prac nad projektem.
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w tym zw∏aszcza kapita∏u, oraz dóbr, a w pewnej mierze nawet us∏ug. Coraz powszechniejszy staje si´ podzia∏ procesu produkcji na etapy realizowane w ró˝nych krajach. Umi´dzynarodowieniu procesów gospodarczych
towarzyszy rewolucja technologiczna, o której Êwiadczy m. in. szybkie rozprzestrzenianie si´ innowacji. JednoczeÊnie nast´puje gwa∏towny spadek
kosztów transakcyjnych zwiàzanych z prowadzeniem mi´dzynarodowej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym zw∏aszcza kosztów transportu i komunikacji. Wysi∏ki liberalizacyjne, podejmowane zarówno na poziomie narodowym, jak i ponadnarodowym (np. w toku negocjacji w ramach
GATT/WTO) zmniejszajà zakres ograniczeƒ handlu oraz innych form
mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej. W wielu krajach dochodzi do
coraz wi´kszego urynkowienia i prywatyzacji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Umi´dzynaradawianie procesów gospodarczych sprzyja upodabnianiu
si´ struktur gospodarczych ró˝nych krajów, zw∏aszcza uprzemys∏owionych (choç w pewnym stopniu równie˝ nowo uprzemys∏owionych i rozwijajàcych si´). Przejawem upodabniania si´ gospodarek sà unifikacja
gustów nabywców oraz rozwój przemys∏u przetwórczego wytwarzajàcego produkty zró˝nicowane1. Na znaczeniu tracà mi´dzynarodowe ró˝nice w zasobach naturalnych czynników produkcji. Coraz wa˝niejsze
stajà si´ inne zasoby (np. kapita∏ ludzki).
Jednym z podstawowych przejawów umi´dzynaradawiania procesów
gospodarczych jest ekspansja przedsi´biorstw wielonarodowych (multinational enterprise, MNE)2, definiowanych jako firmy b´dàce w∏aÊci1 Niektórzy autorzy (pisze o nich Rugman, 2002, 5) wskazujà na ujednolicanie si´ dóbr i us∏ug
w skali Êwiatowej m. in. wskutek upowszechnienia si´ zachodniego modelu zachowaƒ konsumpcyjnych. RównoczeÊnie jednak podkreÊla si´ sk∏onnoÊç konsumentów do ró˝norodnoÊci (love of variety wed∏ug Krugmana (1980) oraz love of characteristics wed∏ug Lancastera (1980)) — szerzej na
temat obu uj´ç zob. Czarny (2002, rozdz. 2). Wydaje si´ zatem, ˝e mówiàc o upodobnianiu si´ gustów nabywców i upowszechnianiu modelu konsumpcji znanego z USA i Europy Zachodniej, nale˝y pami´taç, ˝e cechuje go spadek znaczenia wzgl´dnie jednorodnych artyku∏ów rolnych (m. in.
z powodu bogacenia si´ spo∏eczeƒstw i wydawania coraz mniejszej cz´Êci dochodów na podstawowe
produkty spo˝ywcze). JednoczeÊnie jednak na znaczeniu zyskuje konsumpcja produktów przetworzonych, które zazwyczaj sà zró˝nicowane (pionowo, czyli pod wzgl´dem jakoÊci, oraz poziomo, pod
wzgl´dem pozajakoÊciowych cech wa˝nych z punktu widzenia konsumenta — np. kolor, kszta∏t).
2 Nazwa przedsi´biorstwo wielonarodowe (firma wielonarodowa) jest wzgl´dnie wiernym t∏umacze-

niem na j´zyk polski angloj´zycznej nazwy multinational enterprice. W polskiej literaturze przedmiotu (i odpowiadajàcej jej literaturze mi´dzynarodowej) u˝ywa si´ te˝ w podobnym znaczeniu poj´ç: firma (korporacja) transnarodowa, mi´dzynarodowa albo ponadnarodowa. Niektórzy autorzy porzàdkujà
te nazwy definiujàc ka˝dy z powy˝szych typów przedsi´biorstw z osobna (zob. np. Geldner, 1986). Poniewa˝ owe rozró˝nienia, istotne np. z punktu widzenia prawa mi´dzynarodowego, komplikowa∏yby
raczej zamiast upraszczaç poni˝szy tekst, u˝ywamy wy∏àcznie pierwszej z wymienionych nazw.
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cielami przedsi´biorstw lub kontrolujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w wi´cej ni˝ jednym kraju. Caves (1996, s. 1) dodaje do tych cech kierowanie dzia∏alnoÊcià gospodarczà prowadzonà w skali mi´dzynarodowej.
Wzrost znaczenia firm wielonarodowych potwierdzajà dane empiryczne. Ich udzia∏ w tworzeniu Êwiatowej wartoÊci dodanej ju˝ w po∏owie lat
80. XX w. si´ga∏ 30% produktu krajowego brutto (GDP) wszystkich gospodarek rynkowych na Êwiecie. Firmy wielonarodowe uczestniczy∏y
w 75% obrotów handlowych krajów o gospodarkach rynkowych i mia∏y
80-procentowy udzia∏ w wymianie technologii dokonywanej przez te
kraje (Dunning, 1993).
W 2001 r. na Êwiecie istnia∏o 65.000 firm wielonarodowych dzia∏ajàcych za poÊrednictwem swoich 850.000 filii zagranicznych (World Investment Report, 2002). WartoÊç produkcji wytworzonej przez filie firm
wielonarodowych szacuje si´ na 3.437 mld USD, co stanowi równowartoÊç 10,66% Êwiatowego produktu krajowego brutto. WartoÊç sprzeda˝y
ich dóbr i us∏ug wynosi 17.685 mld USD, a wi´c jest ponad dwukrotnie
wy˝sza ni˝ wartoÊç Êwiatowego eksportu (7.838 mld USD). Aktywa filii
firm zagranicznych dzia∏ajàcych we wszystkich krajach Êwiata si´gajà
26.543 mld USD. Zatrudnienie w zagranicznych filiach przedsi´biorstw
prawie potroi∏o si´ w ciàgu ostatnich dwóch dekad rosnàc z 19,4 mln
osób w 1982 r. do ponad 53 mln w 2002 r. Za poÊrednictwem przedsi´biorstw wielonarodowych nast´puje transfer wiedzy i technologii. Âwiatowe op∏aty z tytu∏u royalties oraz op∏at licencyjnych wynios∏y w 2002 r. 72
mld USD (1982 r. – 9 mld USD)3. Wielkie firmy wielonarodowe majà
wi´kszy potencja∏ ekonomiczny ni˝ Êredniej wielkoÊci paƒstwa (por. wykres). Na przyk∏ad przychody ExxonMobil by∏y w 2001 r. wi´ksze ni˝
produkt krajowy brutto Austrii oraz Szwecji4. Z kolei przychody General
Motors przewy˝sza∏y PKB Hongkongu, a przychody Forda – PKB Chile,
Wenezueli oraz Czech5.
3 Wszystkie dane dotyczàce MNE w 2002 r. zob. World Investment Report (2003), UNCTAD.
4 Nie nale˝y myliç przychodów z zyskami firmy. Te pierwsze sà bowiem iloczynem ceny i wielkoÊci

sprzeda˝y, zaÊ ostatnie ró˝nicà mi´dzy przychodami ze sprzeda˝y, a ca∏kowitym kosztem
wyprodukowania danej iloÊci towaru.
5 PKB Polski wyniós∏ w 2000 r. 713.391 mln z∏ (zob. Ma∏y Rocznik Statystyczny Polski, 2003, s.
451). Gdyby przeliczyç go na dolary, to zale˝nie od wysokoÊci przyj´tego kursu wymiany z∏/dolar Polska znalaz∏aby si´ gdzieÊ mi´dzy General Motors a Fordem.
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Przychody lub PKB w 2000 r.
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Wykres Przychody najwi´kszych firm wielonarodowych
a PKB wybranych krajów (w mld USD)

*Wymieniony tu Enron zbankrutowa∏.

èród∏o: Baumol, Blinder (2003, s. 210).
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Tabela Najwi´ksze korporacje mi´dzynarodowe wg udzia∏ów
zagranicznych w 2000 r. (dane w mln dolarów) oraz liczbie
zatrudnionych
TNI – Index umi´dzynarodowienia: Êrednia wskaêników (a) majàtek zagraniczny w stosunku do ogólnej wartoÊci majàtku, (b) sprzeda˝ zagraniczna w stosunku do sprzeda˝y ogó∏em, (c) zatrudnienie za granicà w stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych.

èród∏o: World Investment Report (2002).

Ameryk´ Pó∏nocnà oraz – zamiast Japonii – Azj´ Wschodnià z Singapurem, Hongkongiem, Koreà Po∏udniowà i Tajwanem. Taka szeroko poj´ta Triada wytwarza∏a w latach 90.
XX w prawie 50% Êwiatowego PKB a odp∏yw jej zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich
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Zdecydowana wi´kszoÊç firm wielonarodowych pochodzi z Triady z∏o˝onej z Europy, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. Niekiedy jako sk∏adniki Triady traktuje si´ ca∏à Ameryk´ Pó∏nocnà oraz – zamiast Japonii – Azj´
Wschodnià z Singapurem, Hongkongiem, Koreà Po∏udniowà i Tajwanem.
Taka szeroko poj´ta Triada wytwarza∏a w latach 90. XX w. prawie 50%
Êwiatowego PKB, a odp∏yw jej zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich
(foreign direct investment, FDI) stanowi∏ 95% odp∏ywów Êwiatowych –
zob. Zorska, 1998, s. 9). SpoÊród 500 najwi´kszych firm wielonarodowych
ponad 80% stanowià firmy pochodzàce z krajów Triady (453 przedsi´biorstw z UE, Japonii i Ameryki Pó∏nocnej – zob. Rugman, 2002, s. 11).
WielonarodowoÊç firm mo˝na mierzyç. W tym celu wykorzystuje si´
Êrednie wielkoÊci wybranych udzia∏ów dzia∏alnoÊci zagranicznej w ca∏ej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Zwykle bada si´ w tym kontekÊcie
udzia∏y w sprzeda˝y, w∏asnoÊci oraz zatrudnieniu (zob. tabela). W tabeli przedstawiono dziesi´ç najbardziej umi´dzynarodowionych firm
(zaczynajàc od tych, które majà najwi´kszy majàtek ulokowany za granicà). Wszystkie pochodzà z krajów Triady.
Firma wielonarodowa sk∏ada si´ zazwyczaj z jednostki centralnej, zwanej firmà–matkà (cz´sto, choç nie zawsze, ma ona siedzib´ w kraju pochodzenia przedsi´biorstwa), oraz filii, czyli firm – córek, ulokowanych
w ró˝nych krajach. Jednostka centralna rozstrzyga o kwestiach najwa˝niejszych z punktu widzenia ca∏ego przedsi´biorstwa. Podejmuje decyzje finansowe, wybiera strategi´ dzia∏ania firmy i kontroluje poczynania
filii. Nie dopuszcza do tego, ˝eby zbytnia samodzielnoÊç filii zagrozi∏a realizacji nadrz´dnego celu ca∏ego przedsi´biorstwa. JeÊli wi´c celem jest
(jak to si´ cz´sto zdarza w rzeczywistoÊci) maksymalizacja d∏ugookresowego zysku firmy jako ca∏oÊci, to niekorzystne z punktu widzenia jego
realizacji mog∏oby byç nadmierne rozwijanie produkcji którejÊ filii.
Rozrastanie si´ firmy wielonarodowej poprzez w∏àczanie do niej nowych jednostek organizacyjnych okreÊla si´ niekiedy (np. Zorska,
1998, s. 20) mianem „integracji korporacyjnej”. Wraz z rozwojem firmy nast´puje równie˝ scalanie i koordynowanie dzia∏aƒ ró˝nych jednostek przedsi´biorstwa, czyli integracja funkcjonalna6.
6 W przypadku obu wymienionych powy˝ej typów integracji chodzi o zagadnienia ÊciÊle zwiàzane

z dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstw wielonarodowych, nie zaÊ o procesy scalania gospodarek narodowych ró˝nych paƒstw, jak to jest w przypadku integracji regionalnej (nast´pujàcej np. w ramach
Unii Europejskiej).
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Badanie zachowaƒ firm wielonarodowych jest trudne. Sà one bowiem
bardzo ró˝ne. Wbrew pozorom, dominujàce znaczenie przedsi´biorstw
z krajów Triady nie prowadzi do upodobnienia si´ tych firm. Filie firm
wielonarodowych sà zak∏adane zarówno w krajach rozwijajàcych si´,
nowo uprzemys∏owionych i przechodzàcych transformacj´ systemowà,
jak i w wysoko rozwini´tych krajach uprzemys∏owionych. W dodatku
firmy te dzia∏ajà w ró˝nych sektorach gospodarki7, a ich strategie dzia∏ania cz´sto majà cechy wynikajàce ze specyfiki narodowej kraju pochodzenia. Na przyk∏ad zachowania firm japoƒskich i amerykaƒskich
tworzàcych filie w krajach azjatyckich znacznie si´ od siebie ró˝nià.
Analiza firm wielonarodowych obejmuje problematyk´ zarówno ekonomicznà, jak i socjologicznà, prawnà i politycznà. Dotychczas nie powsta∏a jednolita koncepcja opisujàca firmy wielonarodowe. Nie ma zgody badaczy (zw∏aszcza reprezentujàcych ró˝ne dziedziny nauki) co do
tego, jakie czynniki decydujà o rozwoju takich firm. Kontrowersje pojawiajà si´ nie tylko dlatego, ˝e ka˝dy bada nieco inny aspekt dzia∏alnoÊci MNE, lecz tak˝e z powodu cz´stego ograniczania si´ autorów do
w∏asnego badania z pomini´ciem ustaleƒ poprzedników. W dodatku
teoretycy i prowadzàcy badania empiryczne przez dziesi´ciolecia koncentrowali uwag´ na analizie poszczególnych przypadków (case
studies), umiarkowanie troszczàc si´ o ich uogólnienie.
Jednak specjaliÊci nieustannie dociekajà, dlaczego firmy – konfrontowane w obcych paƒstwach z ró˝nicami czasowymi, kulturowymi i j´zykowymi, odmiennà charakterystykà rynku, walutà i politykà gospodarczà
oraz wi´kszà odleg∏oÊcià od kraju pochodzenia firmy–matki – chcà tam
zak∏adaç filie zamiast wchodziç na rynki za poÊrednictwem eksportu lub
importu dóbr (us∏ug). Okazuje si´, ˝e przyczyny i skutki podejmowania
takich decyzji sà diametralnie ró˝ne w przypadku przedsi´biorstw pochodzàcych z ró˝nych sektorów gospodarki. Za∏o˝enie filii wydobywajàcej surowce naturalne na potrzeby firmy-matki wymaga spe∏nienia zupe∏nie innych warunków ni˝ budowa zak∏adu przetwórczego. Taki stan
rzeczy kieruje uwag´ badaczy na bran˝owà analiz´ firm wielonarodowych. Z kolei odkrycie ró˝nic w post´powaniu firm wielonarodowych
7 Cz´sto chodzi o bran˝e wytwarzajàce dobra i us∏ugi b´dàce przedmiotem handlu mi´dzynarodo-

wego. Te ostatnie mo˝na by okreÊliç mianem „handlowych” (analogicznie, jak to si´ robi w z dobrami handlowymi, tradable goods). Jednak w przypadku us∏ug nale˝y ostro˝nie u˝ywaç takiego okreÊlenia, gdy˝ mo˝na je mylnie zinterpretowaç jako us∏ugi polegajàce na prowadzeniu handlu.
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pochodzàcych z ró˝nych paƒstw zmusza do wyodr´bniania analiz dotyczàcych poszczególnych krajów eksportujàcych kapita∏.

Przyczyny powstawania firm
wielonarodowych
Badania zachowaƒ przedsi´biorstw wielonarodowych si´gajà lat 50.
XX w. Najpierw badano zasady zak∏adania filii firm amerykaƒskich
w Europie i Ameryce Po∏udniowej. Opisywano cechy bran˝ tworzàcych
jednostki produkcyjne za granicà oraz charakterystyki eksporterów
i importerów kapita∏u. Analizowano przyczyny podejmowania przez firmy dzia∏alnoÊci za granicà.
Pojawia∏y si´ te˝ analizy nie dotyczàce bezpoÊrednio przedsi´biorstw
wielonarodowych, choç badajàce zjawiska z nimi zwiàzane. Na przyk∏ad Mundell (1957) analizowa∏ przep∏ywy kapita∏u. Podobnie jak jego
poprzednicy traktowa∏ bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne tak jak inne formy mi´dzynarodowego przep∏ywu kapita∏u (np. zagraniczne kredyty bankowe oraz inwestycje portfelowe, nie wspomina∏ jednak w ogóle o powstawaniu zagranicznych filii jednostek produkcyjnych).
Przyczyn przep∏ywu kapita∏u Mundell upatrywa∏ w mi´dzynarodowych
ró˝nicach wysokoÊci stóp procentowych stanowiàcych wynagrodzenie
kapita∏u. Istnienie tych ró˝nic wynika∏o z odmiennego wzgl´dnego wyposa˝enia paƒstw w czynniki produkcji. W krajach zasobnych w kapita∏ jego cena by∏a niska, a w krajach weƒ ubogich – wysoka. Wed∏ug
Mundella, ceny kapita∏u w ró˝nych krajach wyrównujà si´ albo dzi´ki
handlowi z zagranicà, albo dzi´ki przep∏ywowi kapita∏u z krajów
wzgl´dnie w niego zasobnych do ubogich. Ka˝dy rodzaj przep∏ywu kapita∏u prowadzi do wyrównania si´ ceny kapita∏u w skali mi´dzynarodowej, a zatem bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne, a w konsekwencji tak˝e firmy zak∏adajàce filie za granicà, nie sà warte osobnej analizy.
PodejÊcie Mundella pomija wiele aspektów wa˝nych z punktu widzenia
specyfiki firm wielonarodowych. Nie pozwala bowiem wyjaÊniç, dlaczego po II wojnie Êwiatowej ówczesne formy eksportu kapita∏u zastàpiono bezpoÊrednimi inwestycjami zagranicznymi. Nie t∏umaczy równie˝,
dlaczego niektóre filie firm wielonarodowych powstajà w zasobnych
w kapita∏ krajach uprzemys∏owionych. Przyjmujàc rozumowanie Mun-

240

N a r o d o w y B a n k Po l s k i

Globalizacja 10 CK NM.qxd

7/15/04

3:26 PM

Page 241

GLOBALIZACJA

della, niemo˝liwe by∏oby istnienie dwustronnych FDI, w przypadku
których kraj jednoczeÊnie eksportuje kapita∏ do jakiegoÊ kraju i importuje go stamtàd. Tymczasem w praktyce gospodarczej ten typ inwestycji nie nale˝y do rzadkoÊci. Dodatkowo, w przypadku bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych przep∏ywowi kapita∏u towarzyszy przep∏yw
innych czynników produkcji (np. kapita∏u ludzkiego), czego uj´cie
Mundella tak˝e nie uwzgl´dnia∏o.
W latach 60. XX w. analiza dzia∏alnoÊci firm wielonarodowych koncentrowa∏a si´ wokó∏ problemów rozwoju technicznego. Powsta∏y wówczas
teorie luki technologicznej Posnera (1961) oraz cyklu ˝ycia produktu
Vernona (1966). Zgodnie z nimi, korzyÊci komparatywne (czyli wzgl´dne, o których szczegó∏owo pisano w rozdzia∏ach 1 i 4) poszczególnych
krajów zmieniajà si´ w czasie w miar´ przechodzenia produktu przez
fazy: innowacji, dojrzewania oraz standaryzacji. Nowe produkty (nowinki techniczne) powstajà w firmach b´dàcych liderami technologicznymi i najpierw sà sprzedawane wy∏àcznie na rodzimym rynku pierwotnego wytwórcy (pierwsza faza cyklu ˝ycia produktu), którym jest
zazwyczaj firma z kraju uprzemys∏owionego. Z uwagi na swojà nowoczesnoÊç i wysokà jakoÊç nowinki sà bowiem drogie, a w konsekwencji
dost´pne tylko dla bogatych nabywców (a tacy w∏aÊnie zamieszkujà
uprzemys∏owione kraje o wysokim dochodzie per capita). W drugiej fazie cyklu cena produktu spada, poniewa˝ firma doskonali technik´ jego wytwarzania i organizacj´ produkcji (post´puje proces uczenia si´).
Dodatkowà przyczynà obni˝ki ceny bywa spadek kosztu przeci´tnego
w miar´ wzrostu liczby wytworzonych jednostek (koszt badaƒ nad nowym produktem, a tak˝e np. zakupu maszyn rozk∏ada si´ wówczas na
wi´kszà liczb´ jednostek produktu; ekonomiÊci mówià wtedy o wyst´powaniu rosnàcych korzyÊci skali produkcji). W tym okresie produkt
staje si´ dost´pny tak˝e za granicà, nawet w krajach o ni˝szym dochodzie na mieszkaƒca. Przestaje byç nowinkà, stajàc si´ przedmiotem
masowej konsumpcji (dobrem standardowym). JeÊli jednak produkt
jest wytwarzany wy∏àcznie przez swego pierwotnego wytwórc´, np. ze
wzgl´du na prawnà ochron´ produktu (procesu produkcji), staje si´
przedmiotem eksportu. Nadal tanieje, gdy˝ jego produkcja si´ zwi´ksza. Koszt badaƒ prowadzàcych do jego powstania staje si´ coraz mniej
istotnym sk∏adnikiem kosztów ca∏kowitych w porównaniu np. z wydatkami na prac´ czy surowce. Twórca produktu szuka miejsc, w których
dzi´ki tamtejszym korzyÊciom komparatywnym móg∏by go wytwarzaç
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jeszcze taniej. Pojawiajà si´ naÊladowcy, którzy z niez∏ym skutkiem wytwarzajà podobne produkty, co dodatkowo motywuje lidera do szukania
taƒszych lokalizacji produkcji. Dobra standardowe mo˝na wytwarzaç
taniej w krajach s∏abiej rozwini´tych ze wzgl´du np. na ni˝sze koszty
transakcyjne dost´pu do surowców i taƒszà si∏´ roboczà. Choç transfer
technologii mo˝e si´ odbywaç ró˝nymi kana∏ami (np. za poÊrednictwem sprzeda˝y licencji), jednak cz´sto przyjmuje postaç inwestycji
bezpoÊrednich oraz zak∏adania przez pierwotnego wytwórc´ wspólnych
firm z jednostkami z kraju przyjmujàcego. Technologi´ przekazuje si´
za pomocà transferu kapita∏u, wykwalifikowanych pracowników, know
how, umiej´tnoÊci organizacyjnych oraz doÊwiadczeƒ w tworzeniu sieci zbytu.
Teorie luki technologicznej oraz cyklu ˝ycia produktu pozwalajà wyjaÊniç, dlaczego niektóre firmy zyskujà na umi´dzynarodowieniu dzia∏alnoÊci gospodarczej. Umo˝liwiajà równie˝ okreÊlenie ich roli w mi´dzynarodowym upowszechnianiu nowych technologii. WyjaÊniajà, w jaki
sposób obecnoÊç korzyÊci komparatywnych pozwala firmom z krajów
uprzemys∏owionych z sukcesem zak∏adaç filie w krajach rozwijajàcych
si´. Nie wynika z nich natomiast, dlaczego firmy wielonarodowe tworzà filie w krajach uprzemys∏owionych. Tymczasem ju˝ w latach 70.
XX w. na porzàdku dziennym by∏o nie tylko zak∏adanie filii amerykaƒskich firm za granicà, lecz tak˝e nap∏yw do USA kapita∏u z Europy Zachodniej i Japonii.
Zmiana kierunków rozwoju firm wielonarodowych, w tym zw∏aszcza
zak∏adanie przez nie filii w innych ni˝ rodzimy krajach uprzemys∏owionych, mia∏o wiele przyczyn. Mog∏o chodziç o ch´ç obejÊcia barier handlowych ograniczajàcych dost´p do rynków paƒstw wysoko rozwini´tych. Obcià˝enie produktu importowego c∏em powoduje wszak jego
podro˝enie i zmniejszenie sprzeda˝y. Gdy jednak eksporter podejmuje
produkcj´ w kraju wprowadzajàcym c∏o, mo˝e sprzedawaç na tamtejszym rynku po cenie nieuwzgl´dniajàcej c∏a. Takie wyjaÊnienie nie wystarcza jednak do zrozumienia motywów tworzenia wszystkich filii
w krajach uprzemys∏owionych.
Kolejny sposób prezentacji przyczyn tworzenia zagranicznych filii firm,
zw∏aszcza w krajach uprzemys∏owionych, koncentruje uwag´ na znaczeniu aktywów niematerialnych, którymi dysponuje przedsi´biorstwo
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macierzyste. Specyfika aktywów niematerialnych jest bowiem podstawà dwóch kolejnych podejÊç do kwestii firm wielonarodowych: eklektycznego (inaczej zwanego OLI)8 oraz teorii kosztów transakcyjnych
(b´dàcej odmianà podejÊcia OLI). PodejÊcie eklektyczne okreÊla trzy
g∏ówne czynniki decydujàce o powstawaniu firm wielonarodowych:
w∏asnoÊç (od ang. O – ownership), lokalizacj´ (L – location) i internalizacj´ (I – internalization). Wed∏ug jego twórcy, za∏o˝enie filii za granicà jest op∏acalne wtedy, gdy – po pierwsze – firma osiàga korzyÊci
z posiadania praw w∏asnoÊci (sk∏adnik O). W szczególnoÊci chodzi
o wiedz´ o produkcie i (lub) procesie jego wytwarzania, która nie jest
powszechnie dost´pna i daje firmie przewag´ nad zagranicznymi rywalami mimo koniecznoÊci produkowania w warunkach obcego rynku. Po
drugie, lokalizacja filii (L) powinna byç najlepsza z mo˝liwych. Oznacza to, ˝e musi przewy˝szaç pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci potencjalnà
lokalizacj´ w kraju pochodzenia MNE lub gdziekolwiek indziej w Êwiecie. Po trzecie, musi si´ bardziej op∏acaç prowadzenie dzia∏alnoÊci
w ramach firmy (na tym w∏aÊnie polega internalizacja) ni˝ zawieranie
transakcji z kontrahentami zewn´trznymi.
Nieco inaczej widzà przyczyny powstawania firm wielonarodowych
twórcy teorii kosztów transakcyjnych9. WyjaÊniajà oni, dlaczego niektóre decyzje dotyczàce alokacji czynników produkcji sà realizowane za
poÊrednictwem transakcji z innymi firmami, inne zaÊ przedsi´biorstwo
internalizuje, a wi´c w∏àcza do w∏asnej dzia∏alnoÊci. Teoria kosztów
transakcyjnych koncentruje zatem uwag´ na trzecim elemencie podejÊcia eklektycznego (OLI), a mianowicie na internalizacji. Zdaniem jej
twórców, firma podejmuje decyzj´ na podstawie porównania kosztów
transakcyjnych, wynikajàcych z charakteru zawieranej transakcji i koniecznych do jej zawarcia (kosztów transakcyjnych nie nale˝y, oczywiÊcie,
myliç z cenà p∏aconà za towar). Przedsi´biorstwo chce omijaç rynek
wówczas, gdy zawieranie transakcji z kontrahentami zewn´trznymi
uwa˝a za zbyt kosztownà form´ powiàzaƒ gospodarczych. OczywiÊcie,
nie wszystkie formy dzia∏alnoÊci poddajà si´ internalizacji. Trudno sobie na przyk∏ad wyobraziç internalizacj´ sprzeda˝y wyrobu gotowego
rozproszonym nabywcom albo zakup energii elektrycznej czy wody.
8 Uj´cie eklektyczne zosta∏o opracowane przez Dunninga i opisane w jego licznych publikacjach

(zob. Bibliografia).
9 Teoria kosztów transakcyjnych nawiàzuje m. in. do teorii przedsi´biorstwa Coase’a (1937).
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Chocia˝ teoria kosztów transakcyjnych koncentruje uwag´ na jednym
z czynników decydujàcych w ramach podejÊcia OLI o lokalizacji filii za
granicà, nie ignoruje bynajmniej kwestii w∏asnoÊci i lokalizacji. W∏aÊnie
w∏asnoÊç decyduje o charakterze firmy i w konsekwencji o jej pozycji
rynkowej, która stwarza takà przewag´ nad rywalami, ˝e firma mo˝e
wybraç sposób dzia∏ania, zamiast przejmowaç zasady post´powania
konkurentów. Z kolei porównanie kosztów transakcyjnych internalizacji dzia∏aƒ i rezygnacji z niej decyduje ostatecznie o lokalizacji filii.
Zarówno podejÊcie eklektyczne, jak i teoria kosztów transakcyjnych
traktujà podejmowanie przez firm´ produkcji za granicà jako alternatyw´ wobec jej komercyjnych kontaktów z firmami z zagranicy. JeÊli celem przedsi´biorstwa jest maksymalizacja zysku, to za∏o˝enie filii zagranicznej jest sensowne wtedy, kiedy firma odnosi dzi´ki niemu takie
korzyÊci, które co najmniej rekompensujà straty wynikajàce z nieznajomoÊci rynku, w tym tak˝e z ponoszenia ró˝nych rodzajów ryzyka towarzyszàcego takim operacjom. Dodatkowym kosztem jest, oczywiÊcie,
koszt koordynowania dzia∏alnoÊci mi´dzynarodowej. Z kolei korzyÊci
mogà wynikaç z posiadania przez firm´ niematerialnych aktywów majàtkowych oraz z dost´pu do taƒszych, ni˝ b´dàce w dyspozycji rywali,
êróde∏ surowców i kapita∏u. Dawniej takie korzyÊci by∏y podstawà eksportu, dziÊ przep∏yw towarów coraz cz´Êciej jest zast´powany przep∏ywem czynników produkcji.
Dzia∏anie firm wielonarodowych jest obarczone ryzykiem. Geograficzne
zró˝nicowanie dzia∏alnoÊci mo˝e to ryzyko zmniejszyç. Podobnie ma si´
rzecz z ryzykiem dotyczàcym poszczególnych gospodarek narodowych –
np. obawà przed recesjà gospodarczà oraz niekorzystnà z punktu widzenia przedsi´biorstwa zmianà polityki makroekonomicznej.
Do dziÊ nie powsta∏ jeden model (schemat) post´powania firmy wielonarodowej, który by∏by akceptowalny dla wszystkich badajàcych t´ problematyk´. Wed∏ug Dunninga (1993) przyczyn powstawania przedsi´biorstw wielonarodowych po prostu nie da si´ sprowadziç do wspólnego
mianownika. Mo˝e bowiem chodziç zarówno o zapewnienie dost´pu do
surowców, jak i o zabezpieczenie pozycji rynkowej, albo zwi´kszenie
efektywnoÊci dzia∏ania czy realizacj´ celów strategicznych. Niekiedy
chodzi o unikanie skutków restrykcyjnych regulacji prawnych we w∏asnym kraju oraz w krajach lokalizacji istniejàcych filii. W zale˝noÊci od
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celów danej inwestycji zagranicznej ró˝ne czynniki decydujà o jej lokalizacji. Na przyk∏ad FDI nastawione na eksport produktów s∏abiej reagujà na wielkoÊç rynku wewn´trznego kraju lokalizacji filii ni˝ FDI,
których celem jest rozwijanie produkcji konkurujàcej z importem.
Z kolei inwestycje w przedsi´wzi´cia dotyczàce badaƒ i rozwoju
(R & D) wymagajà dost´pu do innego rodzaju kapita∏u (kapita∏u ludzkiego) i infrastruktury ni˝ inwestycje w tworzenie produktu finalnego
z pó∏produktów czy dzia∏alnoÊç marketingowa (Dunning, 2003, s. 51).
BezpoÊrednie inwestycje zagraniczne mogà równie˝ wynikaç ze strategii dzia∏ania przedsi´biorstwa macierzystego. W tym przypadku chodzi nie tyle o wykorzystywanie przewag wynikajàcych z w∏asnoÊci, ile
o ochron´ lub zwi´kszenie korzyÊci dzi´ki zakupowi nowych udzia∏ów
lub zawarciu umowy o wspó∏pracy z firmà zagranicznà.
Warto zauwa˝yç, ˝e firmy wielonarodowe dzia∏ajà na rynkach niedoskonale konkurencyjnych. W warunkach konkurencji doskona∏ej na
rynku jest wielu sprzedawców i nabywców, wi´c sà oni zbyt liczni, by ze
sobà wspó∏pracowaç i w pojedynk´ decydowaç o cenie produktu. W dodatku ka˝dy producent dysponuje doskona∏à informacjà na temat poczynaƒ rywali i mo˝e natychmiast wykorzystaç stosowane przez nich
rozwiàzania techniczne. Nabywcy nie rozró˝niajà wyrobów poszczególnych firm (produkt jest jednorodny pod wzgl´dem cech fizycznych
i nie wyró˝nia go ani marka, ani ˝aden inny umowny znak handlowy).
Na takim rynku nie by∏oby miejsca na komparatywne przewagi firm
wielonarodowych. Niedoskona∏oÊç konkurencji na rynkach produktów
i czynników wytwórczych pozwala firmie wielonarodowej z sukcesem
rozwijaç swojà dzia∏alnoÊç. Najistotniejsze w przypadku rynku dóbr sà
takie ograniczenia konkurencji, jak fizyczne zró˝nicowanie produktu
oraz jego ró˝nicowanie za pomocà znaku handlowego (marki), a tak˝e
obecnoÊç rosnàcych korzyÊci skali produkcji (skoro coraz wi´ksza produkcja pozwala obni˝yç koszt przeci´tny, na rynku jest miejsce dla
skoƒczonej – cz´sto niewielkiej – liczby firm). Rosnàce korzyÊci skali
wynikajà cz´sto z koniecznoÊci poniesienia du˝ego poczàtkowego kosztu inwestycji (mo˝e chodziç o du˝e nak∏ady na badania poprzedzajàce
wytworzenie nowinki technicznej). Rosnàce korzyÊci skali wyst´pujà
tak˝e na rynku czynników wytwórczych obok takich niedoskona∏oÊci
konkurencji jak ograniczenia dost´pu do kapita∏u albo chroniona prawnie przewaga technologiczna.
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Pionowe i poziome firmy wielonarodowe
Zak∏adanie filii przedsi´biorstw wielonarodowych w ró˝nych krajach,
w tym w krajach uprzemys∏owionych, uczyni∏o s∏usznym rozró˝nianie
pionowych i poziomych przedsi´biorstw wielonarodowych. Markusen
i Maskus (1999a, s. 1) definiujà te pierwsze jako firmy, które dzielà produkcj´ na etapy lokalizowane w miejscach ró˝niàcych si´ pod wzgl´dem
geograficznym. Podstawà takiej fragmentaryzacji produkcji sà mi´dzynarodowe ró˝nice w zasobnoÊci krajów w czynniki produkcji i – w konsekwencji – w cenach tych czynników. Firmy wielonarodowe rozdzielajà produkcj´ w ró˝nych paƒstwach, ˝eby minimalizowaç koszty. Na
przyk∏ad dzia∏alnoÊç pracoch∏onnà prowadzà w krajach zasobnych w si∏´ roboczà, poniewa˝ p∏ace sà tam wzgl´dnie niskie. To oznacza, ˝e produkt finalny powstaje nie w jednym kraju, lecz w wielu. Pó∏produkty wymagajàce du˝ych nak∏adów surowca wytwarza si´ w pobli˝u miejsc jego
wydobycia. Podzespo∏y, które sà wzgl´dnie pracoch∏onne, produkuje si´
w krajach o taniej sile roboczej. Z kolei kapita∏och∏onny i wymagajàcy
posiadania wiedzy technicznej (know how) proces scalania elementów
dokonywany jest w kraju uprzemys∏owionym. Takie post´powanie pozwala firmie wykorzystaç przewagi komparatywne zwiàzane z ró˝nà
lokalizacjà produkcji. Co wi´cej, umo˝liwia wykorzystanie w celu maksymalizacji zysku mi´dzynarodowych ró˝nic w wysokoÊci kursów walutowych, stóp podatkowych i subwencji rzàdowych wspierajàcych wybrane rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e ró˝nà struktur´ ce∏
i odmiennych cech rynków wewn´trznych poszczególnych krajów. Pionowe przedsi´biorstwa wielonarodowe stanowià cz´sto bezpoÊrednie inwestycje krajów uprzemys∏owionych w krajach rozwijajàcych si´.
Niekiedy objaÊnienie przyczyn powstawania pionowych firm wielonarodowych nie wymaga odwo∏aƒ do specyficznych aktywów majàtkowych
firmy. Wystarczy bowiem znajomoÊç cech procesu produkcji. Na przyk∏ad po wytopieniu metalu taniej jest od razu robiç odlewy o wybranych
kszta∏tach ni˝ produkowaç sztabki, które dopiero póêniej zostanà ponownie rozgrzane i uformowane.
Niektórzy uwa˝ajà, ˝e pionowe firmy wielonarodowe pozwalajà unikaç monopolistycznych zachowaƒ kontrahentów dysponujàcych na
przyk∏ad surowcami naturalnymi. Jednak internalizacja wydobycia
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surowca czyni firm´ wielonarodowà monopolistà i sk∏ania do czerpania korzyÊci z takiego statusu (Geldner, 1986, s. 91-92). W konsekwencji niedoskona∏oÊci konkurencji pozostajà, choç krajowego monopolist´ zast´puje zagraniczny.
Poziome przedsi´biorstwa wielonarodowe majà zupe∏nie inny charakter ni˝ pionowe. Firmy poziome sà jednostkami wielozak∏adowymi,
które rozwijajà podobnà dzia∏alnoÊç w ró˝nych miejscach. Ich powstanie wymaga obecnoÊci korzyÊci lokalizacyjnych zwiàzanych
z produkowaniem w ró˝nych miejscach Êwiata. Konieczne jest równie˝ osiàganie przez nie korzyÊci polegajàcych na obni˝eniu kosztów
transakcyjnych albo kosztu zarzàdzania (governance) dzi´ki utrzymywaniu jednolitej kontroli nad wieloma jednostkami produkcyjnymi.
Powstawanie poziomych firm wielonarodowych mo˝e te˝ wynikaç
z posiadania przez przedsi´biorstwo macierzyste specyficznych aktywów majàtkowych (proprietary assets), cz´sto niematerialnych. ProdukcyjnoÊç tych aktywów musi si´ ró˝niç od produkcyjnoÊci aktywów
konkurentów firmy. Same aktywa albo skutki ich wi´kszej produkcyjnoÊci powinny byç mobilne w skali mi´dzynarodowej. Ich wartoÊç
mo˝e spadaç, ale ten spadek musi byç powolny w porównaniu z horyzontem decyzji przedsi´biorstwa. Takim sk∏adnikiem aktywów
mo˝e byç wiedza o tym, jak produkowaç taniej albo uzyskiwaç
produkt o wy˝szej jakoÊci, ni˝ to robià konkurenci (przy danych cenach czynników wytwórczych). Firma mo˝e te˝ przekonaç nabywców, ˝e jej wyrób ró˝ni si´ od wyrobów konkurentów i warto za niego zap∏aciç wi´cej ni˝ za ich produkty10. Kolejnym sk∏adnikiem
aktywów dajàcym przewag´ nad rywalami jest posiadanie zastrze˝onego znaku handlowego lub opatentowanej nowinki technicznej.
Poziome firmy wielonarodowe zak∏ada si´ nie tylko po to, ˝eby wytwarzaç produkty, lecz tak˝e, aby Êwiadczyç us∏ugi. W tym przypadku ak10 Konsumenci wyraênie uwa˝ajà aspiryn´ firmy Bayer za lepszà od innych preparatów o tym sa-

mym sk∏adzie chemicznym (kwas acetylosalicylowy zawiera np. polopiryna) i kupujà t´ pierwszà
wzgl´dnie cz´Êciej. Ekonomista musi zatem traktowaç ró˝ne rodzaje leków o podobnej zawartoÊci
kwasu acetylosalicylowego i ró˝nych nazwach handlowych jako produkty zró˝nicowane, choçby farmaceuta przekonywa∏ go o ich identycznym sk∏adzie chemicznym. Przywiàzanie do marki towaru
nie jest jedynym przyk∏adem ró˝nego traktowania przez konsumentów wyrobów bardzo podobnych
pod wzgl´dem cech fizycznych. Wed∏ug Armingtona (1969) nabywcy odmiennie traktujà nawet
identyczne produkty pochodzàce z ró˝nych paƒstw. Przes∏anki takiego post´powania wynikajà m.in.
z przyczyn psychologicznych (tradycja, uprzedzenia itp.).
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tywa majàtkowe dajàce firmie przewag´ nad konkurentami dotyczà
mo˝liwoÊci zawierania specyficznych transakcji z klientami. Chodzi
przede wszystkim o us∏ugi bankowe i ksi´gowe oraz reklam´. Niekiedy
ekspansja zagranicznych firm us∏ugowych wià˝e si´ z rozwijaniem zagranicznej dzia∏alnoÊci ich klientów. JeÊli us∏ugi muszà byç Êwiadczone
lokalnie, firma us∏ugowa zak∏ada filie tam, gdzie powstajà oddzia∏y
przedsi´biorstw nale˝àcych do jej klientów.
W praktyce gospodarczej oprócz pionowych i poziomych firm wielonarodowych wyst´pujà jednostki o produkcji zró˝nicowanej. W ich przypadku produkcja poszczególnych filii nie jest wzajemnie powiàzana ani
poziomo, ani pionowo. Takie firmy okreÊla si´ mianem konglomeratów.
Podstawowà przyczynà ich powstawania jest ch´ç ró˝nicowania ryzyka
zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa. NajproÊciej mówiàc, chodzi o to, ˝e produkujàc parasole i okulary przeciws∏oneczne firma
zabezpiecza si´ przed stratami, które ponios∏aby gdyby np. lato by∏o s∏oneczne, a ona produkowa∏aby wy∏àcznie parasole. Mamy tu do czynienia z rzeczowà dywersyfikacjà dzia∏alnoÊci11.

Skutki nap∏ywu zagranicznych inwestycji
bezpoÊrednich dla gospodarek krajów
przyjmujàcych FDI
Ewolucji poglàdów na temat przyczyn powstawania firm wielonarodowych towarzyszà zmiany nastawienia rzàdów krajów przyjmujàcych
wobec filii takich przedsi´biorstw. W latach 60. i 70. XX w. tak ustalano
warunki nap∏ywu bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, ˝eby filie MNE
dzia∏a∏y zgodnie z obowiàzujàcà politykà makroekonomicznà kraju
przyjmujàcego. Kraje przyjmujàce (zw∏aszcza rozwijajàce si´) cz´sto
ogranicza∏y mo˝liwoÊci wchodzenia na swoje terytorium obcego kapita∏u, wymagajàc lokalnego reinwestowania zysków z produkcji przedsi´biorstwa zagranicznego uzyskanych na ich terenie. Innym sposobem
ograniczania swobody dzia∏ania firmy wielonarodowej by∏ obowiàzek

11 W ogóle, tak˝e w przypadku poziomych MNE ró˝nicowanie produktu jest wa˝ne nie tylko na po-

ziomie firmy, lecz i ca∏ej bran˝y. ObecnoÊç okreÊlonych odmian produktów zró˝nicowanych poziomo wr´cz zabezpiecza pozycj´ firmy w bran˝y.
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wspó∏udzia∏u lokalnego przedstawiciela w przedsi´wzi´ciu realizowanym na terenie badanego kraju. Powstawa∏y wówczas tzw. wspólne
przedsi´wzi´cia (joint ventures), które niekiedy trudno by∏o zaakceptowaç w∏aÊcicielom kapita∏u zagranicznego. Po pierwsze, musieli si´
dzieliç zyskiem z lokalnym partnerem (w dodatku podzia∏ zysku niekiedy faworyzowa∏ partnera rodzimego kosztem zagranicznego). Po drugie, konieczne by∏o informowanie partnera o produkcie, procesie produkcji oraz sposobie organizacji firmy, co oznacza∏o upublicznianie
informacji stanowiàcych êród∏o komparatywnej przewagi firmy wielonarodowej. Po trzecie, niekiedy wyst´powa∏y sprzecznoÊci interesów
obu partnerów, np. co do sposobu zarzàdzania przedsi´biorstwem i zasad powo∏ywania tubylców na stanowiska kierownicze. Powy˝sze zastrze˝enia nie oznaczajà, ˝e MNE nie mo˝e czerpaç korzyÊci z udzia∏u
w joint venture. Partner lokalny zazwyczaj zna dobrze bowiem specyfik´ w∏asnego kraju, tamtejszà polityk´ i zwyczaje, co pozwala zmniejszyç
ryzyko zwiàzane z wchodzeniem na nieznany rynek.
W latach 80. i 90. XX w. coraz wi´cej krajów chcia∏o w pe∏ni korzystaç
z udzia∏u w mi´dzynarodowym podziale pracy i w tym celu zmienia∏o
polityk´ gospodarczà tak, by zach´ca∏a ona inwestorów zagranicznych
do zak∏adania filii w ich kraju (Dunning, 1993, s. 10). Liberalizowano
wi´c polityk´ wobec firm wielonarodowych, a nawet przyznawano im
przywileje wi´ksze ni˝ firmom rodzimym. Udzielanie koncesji obcym
przedsi´biorstwom przyjmuje niekiedy formy wr´cz karykaturalne.
Kraje rywalizujà o lokalizacj´ na ich terenie filii MNE np. za pomocà
∏apówek dla mened˝erów decydujàcych o kierunku FDI, subwencji
oraz zwolnieƒ podatkowych dyskryminujàcych rodzime przedsi´biorstwa. Harrison (1994) podaje przyk∏ad Czech, stosujàcych ni˝sze opodatkowanie firm typu joint venture ni˝ przedsi´biorstw rodzimych.
Skoro kraje zach´cajà MNE do tworzenia filii na ich terenie, to najpewniej odnoszà korzyÊci z nap∏ywu FDI. Przyjmowanie filii MNE jest korzystne po pierwsze dlatego, ˝e powoduje zwi´kszenie potencja∏u produkcyjnego i liczby miejsc pracy. Tak jest zw∏aszcza w przypadku
inwestycji polegajàcych na budowie nowych jednostek (greenfield investment) i rozbudowie istniejàcych. Ponadto, firmy wielonarodowe znajà mo˝liwoÊci zbytu swoich produktów na rynku Êwiatowym, co zmniejsza koszt uzyskania informacji oraz ryzyko niepowodzenia. Dysponujà
te˝ rozbudowanà siecià powiàzaƒ handlowych, co obni˝a bariery wej-
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Êcia na rynki ró˝nych krajów. Firmom wielonarodowym ∏atwiej jest
wi´c znaleêç zbyt na swoje produkty ni˝ przedsi´biorstwom lokalnym,
zw∏aszcza pochodzàcym z ma∏ych krajów rozwijajàcych si´. Dzi´ki
MNE nast´puje w dodatku przep∏yw technologii i wiedzy, które rozprzestrzeniajà si´ na ca∏à gospodark´ kraju przyjmujàcego. Ma on postaç zarówno zmaterializowanego transferu aktywów niematerialnych
(np. transfer wiedzy upostaciowiony w konstrukcji maszyny), jak
i transferu niematerialnego (np. know how, prawo do wykorzystywania
opatentowanych rozwiàzaƒ czy produktów). Dzi´ki takiemu transferowi lokalne firmy mogà naÊladowaç techniki stosowane przez MNE oraz
wykorzystywaç wiedz´ zdobytà przez pracujàcych w MNE, gdyby ich
zatrudniano w lokalnych przedsi´biorstwach.
Za∏o˝enie filii firmy wielonarodowej stwarza warunki do zwi´kszenia
efektywnoÊci dzia∏ania firm rodzimych (np. dzi´ki przep∏ywowi pracowników oraz zaostrzeniu konkurencji). Poniewa˝ filie firm wielonarodowych notujà wy˝szà wydajnoÊç pracy w porównaniu z lokalnymi
rywalami, nap∏ywowi obcego kapita∏u towarzyszy dop∏yw wiedzy i doÊwiadczenia, które pozwalajà podnieÊç ogólnà efektywnoÊç dzia∏ania
(Harrison, 1994, s. 8). W konsekwencji post´puje proces podnoszenia
zdolnoÊci technologicznych przedsi´biorstw w krajach zacofanych w tej
dziedzinie. Jednak˝e proces doganiania liderów nie jest ∏atwy, poniewa˝
ci pierwsi nie stojà w miejscu, lecz pracujà nad kolejnymi nowoÊciami.
Warto zauwa˝yç, ˝e przep∏yw wiedzy wcale nie musi rozprzestrzeniaç
si´ mi´dzy lokalnymi rywalami firm wielonarodowych. Bywajà oni nara˝eni na ponoszenie strat, poniewa˝ przedsi´biorstwo zagraniczne zabiera im cz´Êç udzia∏ów zarówno w rynku lokalnym, jak i Êwiatowym.
Dyfuzja wiedzy mo˝e mieç ograniczony zasi´g, poniewa˝ rzadko zatrudnia si´ na wysokich stanowiskach kierowniczych pracowników
miejscowych, a przep∏yw pracowników z firm zagranicznych do krajowych jest zwykle wzgl´dnie ma∏y. Rozprzestrzenianiu si´ wiedzy technicznej nie sprzyjajà te˝ luêne wi´zi obcych firm z lokalnymi poddostawcami oraz brak w filiach zagranicznych MNE dzia∏ów zajmujàcych
si´ badaniami i rozwojem (R&D).
Choç firmy rodzime wzgl´dnie ma∏o korzystajà z technologii rozwijanych przez MNE, jednak czerpià z ich obecnoÊci inne korzyÊci. Chodzi
o wykorzystywanie doÊwiadczenia firm wielonarodowych, jeÊli idzie
o mo˝liwoÊci eksportowe. Przenoszenie informacji o kierunkach i stra-
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tegiach eksportu jest bowiem doÊç rozpowszechnione. FDI w ogóle
przyczyniajà si´ do rozwoju infrastruktury u∏atwiajàcej prowadzenie
wspó∏pracy gospodarczej, zw∏aszcza z zagranicà. Chodzi o tworzenie
systemu informacji biznesowej i sieci komunikacji mi´dzynarodowej.
Cz´sto korzystajà z niej firmy lokalne, co pozwala obni˝yç koszty transakcyjne sprzeda˝y, w tym tak˝e sprzeda˝y eksportowej (tak˝e koszt informacji), i przynosi korzyÊci ca∏ej gospodarce kraju przyjmujàcego FDI
(zob. Carrol, 1994) 12.
W dodatku kapita∏ nap∏ywajàcy w postaci FDI jest obecnie dominujàcym êród∏em zewn´trznego finansowania gospodarki (Harrison 1994,
s. 7). Jego znaczenie roÊnie w obliczu trwajàcego w∏aÊnie kryzysu zad∏u˝enia i odmowy kredytowania krajów rozwijajàcych si´ przez banki
komercyjne.
Za korzystne z punktu widzenia kraju przyjmujàcego mo˝na uznaç i to,
˝e bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne cechuje wzgl´dnie mniejsza
zmiennoÊç (volatility) ni˝ przep∏yw kapita∏u krótkoterminowego.
Z drugiej jednak strony, firmy wielonarodowe sà bardziej mobilne
(footlose) ni˝ przedsi´biorstwa rodzime. Znaczy to, ˝e te pierwsze mogà
prawie natychmiast zareagowaç na niekorzystne dla nich zmiany dokonujàce si´ w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji i przenieÊç produkcj´ (lub jej cz´Êç) tam, gdzie spodziewajà si´ lepszych efektów. Takie post´powanie wià˝e si´ z naturà MNE, które rozwijajà produkcj´ mo˝liwie
∏atwà do przenoszenia mi´dzy ró˝nymi lokalizacjami zagranicznymi.
Flam (1994) dowodzi, ˝e tak zachowujà si´ amerykaƒskie firmy zak∏adajàce filie zagraniczne w bran˝y produkujàcej pó∏przewodniki. Z kolei
Hood i Young (1997) piszà o wzgl´dnie du˝ej mobilnoÊci firm wielonarodowych w porównaniu z przedsi´biorstwami rdzennie brytyjskimi.
W konsekwencji firmy wielonarodowe sà uwa˝ane za sprawców niestabilnoÊci miejsc pracy oraz wahaƒ wysokoÊci wp∏ywów podatkowych
w regionach lokalizacji FDI.
12 Wobec powy˝szego, byç mo˝e w∏aÊciwym zaleceniem pod adresem polityków gospodarczych
w krajach rozwijajàcych si´ by∏oby, po pierwsze, promowanie tworzenia filii firm wielonarodowych
w bran˝ach majàcych w danym kraju szanse na rozwój eksportu (np. ze wzgl´du na przewagi komparatywne). Po drugie, nale˝a∏oby sk∏aniaç firmy rodzime do lokowania si´ w pobli˝u filii przedsi´biorstw wielonarodowych (Harrison, 1994, s. 8-9) oraz w pobli˝u innych firm rodzimych tworzàcych bran˝´ eksportowà.
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Wahania liczby miejsc pracy i wysokoÊci wp∏at podatkowych nie sà jedynymi argumentami przeciwko przyjmowaniu filii firm wielonarodowych. Przeciwnicy firm wielonarodowych sugerujà, ˝e eksploatujà one
miejscowà ludnoÊç i surowce, p∏acàc za nie niskie ceny. Uwa˝ajà, ˝e tak
jest zw∏aszcza w krajach rozwijajàcych si´. Taki stan nie znajduje jednak
potwierdzenia w niektórych badaniach empirycznych (zob. np. Harrison, 1994 i jej badania m. in. w Maroku, Meksyku i Wenezueli). JednoczeÊnie warto zauwa˝yç, ˝e firmy wielonarodowe podejmujà dzia∏alnoÊç
w niedoskonale konkurencyjnych sektorach gospodarki. Spo∏eczeƒstwo
ponosi wówczas koszty niedoskona∏oÊci rynków bez wzgl´du na to, czy
firma dominujàca na rynku jest krajowa, czy zagraniczna.
Osobnà kwestià istotnà z punktu widzenia kraju przyjmujàcego fili´,
jest transfer dóbr i us∏ug wewnàtrz firmy (intra-firm trade). O tym, ˝e
nie jest on zjawiskiem marginesowym, Êwiadczy fakt, ˝e ju˝ we wczesnych latach 90. XX w. wewn´trzny eksport firm wielonarodowych stanowi∏ 36% ca∏ego eksportu Stanów Zjednoczonych, a import wewnàtrz
firm a˝ 43% ich importu (w przypadku Japonii by∏o to – odpowiednio –
25% i 14%, we Francji zaÊ – 34% i 18% – zob. Nachum, Jones, Dunning, 2002, s. 37).
G∏ówny problem z handlem wewnàtrz firm wielonarodowych polega na
tym, ˝e mogà one dokonywaç transakcji kupna i sprzeda˝y mi´dzy jednostkà macierzystà a filiami lub mi´dzy filiami, pos∏ugujàc si´ innymi
cenami ni˝ te, które obowiàzujà na rynku Êwiatowym (tzw. ceny transferowe). Ustalenie wysokoÊci cen transferowych mo˝e mieç du˝e znaczenie zarówno z punktu widzenia kraju pochodzenia MNE, jak
i paƒstw przyjmujàcych jej filie. MNE op∏aca si´ bowiem zani˝aç ceny
dóbr wytwarzanych w filiach ulokowanych w krajach o najwy˝szej stopie podatkowej i zawy˝aç wartoÊç produkcji w krajach o niskiej stopie
podatkowej. Mo˝e to, oczywiÊcie, powodowaç straty krajów przyjmujàcych kapita∏ z tytu∏u zani˝onych podatków oraz zysków partnera lokalnego, gdy firma ma postaç joint venture. Mo˝liwoÊç manipulowania cenami jest kolejnym argumentem przeciwników przyjmowania obcego
kapita∏u. Warto jednak pami´taç, ˝e w gestii w∏adz podatkowych i celnych ka˝dego kraju pozostaje przeciwdzia∏anie takim praktykom.
Dzia∏alnoÊç firm wielonarodowych wp∏ywa ponadto na struktur´ i wielkoÊç Êwiatowego eksportu i importu. Chodzi przede wszystkim o ich
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oddzia∏ywanie na struktur´, rozmiary i kierunki handlu prowadzonego
przez kraj pochodzenia MNE oraz kraje, w których lokowane sà filie.
Poni˝ej analizujemy wy∏àcznie zmiany rozmiarów wymiany prowadzonej przez kraj przyjmujàcy kapita∏. NajproÊciej mówiàc, filia mo˝e eksportowaç dobra z kraju przyjmujàcego kapita∏, je˝eli wytwarzane przez
nià produkty sà sprzedawane na rynkach zagranicznych, w tym tak˝e
na rynku kraju pochodzenia MNE. Wtedy jej dzia∏alnoÊç przyczynia si´
do poprawy bilansu handlowego kraju lokaty filii13. Filia mo˝e te˝ powodowaç wzrost importu kraju przyjmujàcego kapita∏, je˝eli kupuje
w firmie macierzystej lub innej filii w∏asnego przedsi´biorstwa maszyny, pó∏produkty lub surowce. W takim przypadku przyczynia si´ do
wzrostu deficytu bilansu handlowego kraju lokalizacji FDI. Dodatkowym skutkiem, niekorzystnym z punktu widzenia kraju przyjmujàcego
kapita∏, bywa wypieranie dotychczasowego eksportu miejscowego dostawcy przez produkcj´ filii. Saldo bilansu handlowego kraju lokaty filii mo˝e wtedy pozostaç bez zmian, ale zyski przypadnà MNE, nie zaÊ
rodzimemu wytwórcy.
Dalsze kwestie wa˝ne z punktu widzenia oceny dzia∏alnoÊci firm wielonarodowych wykraczajà poza obszar zainteresowania ekonomisty.
Chodzi na przyk∏ad o konsekwencje lokowania filii MNE dla bezpieczeƒstwa i suwerennoÊci kraju przyjmujàcego. Jest to problem szczególnie istotny z punktu widzenia gospodarek ma∏ych krajów o niewielkim potencjale ekonomicznym, a zw∏aszcza krajów rozwijajàcych si´.

Zakoƒczenie
Analizujàc rynek Êwiatowy, trudno jest jednoznacznie stwierdziç, czy
nadal sk∏adajà si´ naƒ liczne i ró˝norodne rynki narodowe oraz mi´dzynarodowe, czy powstajà rynki globalne, w obliczu których kraje
i ich w∏adze gospodarcze tracà na znaczeniu, a g∏ównymi podmiotami stajà si´ firmy wielonarodowe. Jednà z konsekwencji globalizacji
jest spadek znaczenia narodowych i – niekiedy – ponadnarodowych

13 Bilans handlowy stanowi zestawienie eksportu i importu dóbr w pewnym okresie (najcz´Êciej
w ciàgu roku).
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w∏adz gospodarczych. Towarzyszy mu ekspansja firm wielonarodowych, w niewielkim stopniu poddajàcych si´ kontroli w∏adz publicznych. Wzrost znaczenia firm wielonarodowych wynika nie tylko z ich
rozrostu oraz ekspansji terytorialnej, lecz tak˝e z zacieÊniania si´ powiàzaƒ mi´dzy nimi. Majà one form´ fuzji oraz przej´ç, jak równie˝
umów kooperacyjnych, a tak˝e negocjacji i porozumieƒ (aliansów
strategicznych) zawieranych mi´dzy poszczególnymi firmami wielonarodowymi.
W obliczu zmieniajàcej si´ roli firm wielonarodowych nast´puje równie˝ modyfikacja charakteru polityki gospodarczej kraju wobec nap∏ywu FDI. Restrykcyjna dawniej polityka zostaje zastàpiona systemem
zach´t i ust´pstw majàcych sk∏oniç MNE do ulokowania swojej filii
na terytorium danego paƒstwa. Obecnie dochodzi równie˝ do zmiany
nastawienia w∏adz pochodzenia MNE do ich mi´dzynarodowej ekspansji. WczeÊniejsze obawy przed zmniejszeniem potencja∏u gospodarczego i liczby miejsc pracy w kraju macierzystym ust´pujà cz´sto
miejsca aktywnej promocji i pomocy w∏adz gospodarczych i politycznych kraju pochodzenia w lokalizacji dzia∏alnoÊci w po˝àdanym przez
przedsi´biorstwo regionie.
Wobec istnienia przedsi´biorstw wielonarodowych nieskuteczne stajà
si´ niektóre rodzaje krajowej polityki gospodarczej (np. polityki ochrony konkurencji). Konieczna jest wi´c mi´dzynarodowa koordynacja takich rodzajów polityki. W∏aÊnie dlatego w 1995 r. OECD rozpocz´∏a rokowania w sprawie stworzenia Wielostronnej Umowy Inwestycyjnej
(Multilateral Agreement on Investment, MAI) majàcej na celu na liberalizacj´ polityki wobec inwestycji zagranicznych oraz ustanowienie regu∏ post´powania wobec nich. Negocjacje przerwano w 1998 r. Za ich
wznowieniem przemawia jednak coraz wi´kszy zakres FDI i ich rosnàce znaczenie w gospodarce Êwiatowej. Podpisanie porozumienia typu
MAI pozwoli∏oby te˝ unikaç konkurowania paƒstw o nap∏yw kapita∏u za
pomocà eskalacji ust´pstw. Potrzeba zwi´kszenia przejrzystoÊci funkcjonowania firm wielonarodowych i przewidywalnoÊci ich dzia∏aƒ staje
si´ wi´c coraz bardziej palàca.
Ekspansja firm wielonarodowych oznacza i korzyÊci, i zagro˝enia. Dla
wielu krajów FDI sà szansà na rozwój i post´p. Dzia∏alnoÊç firm wielonarodowych wymaga jednak dostosowania ze strony krajowej polityki
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gospodarczej. Poniewa˝ MNE dzia∏ajà zwykle na rynkach niedoskonale konkurencyjnych, jednym z podstawowych zadaƒ polityki gospodarczej wobec nich jest niedopuszczenie do pog∏´bienia tych niedoskona∏oÊci. Warto jednak pami´taç, ˝e zazwyczaj to nie pojawienie si´ MNE
powoduje powstanie owych niedoskona∏oÊci, lecz sama struktura rynku (np. wczeÊniejsza monopolizacja bran˝y). MNE niekiedy utrzymujà
dotychczasowe niedoskona∏oÊci, a niekiedy wr´cz przeciwnie – przyczyniajà si´ do zaostrzenia si´ konkurencji.
Tak czy owak korzyÊci z przyjmowania MNE zdajà si´ przewa˝aç nad
stratami. Wa˝ne jest jednak kontrolowanie przez w∏adze gospodarcze
kraju przyjmujàcego filie firm wielonarodowych ich dzia∏alnoÊci i niedopuszczanie do nadu˝yç przynoszàcych szkody lokalnym pracownikom, nabywcom lub ca∏ym spo∏eczeƒstwom.
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Józef Misala

Lokalizacja dzia∏alnoÊci gospodarczej
w warunkach globalizacji
(uj´cie teoretyczne)
Wspó∏czeÊnie mamy niewàtpliwie do czynienia
z post´pujàcym procesem umi´dzynarodowienia (internacjonalizacji) szeroko rozumianego
˝ycia gospodarczego. Chodzi o internacjonalizacj´ rynków produktów (towarów i us∏ug) oraz
rynków czynników wytwórczych (si∏y roboczej,
kapita∏u i wiedzy technicznej). Co wi´cej, internacjonalizacja ˝ycia gospodarczego przekszta∏ca
si´ wr´cz w jego globalizacj´, czego najlepszym
przyk∏adem jest rozwój mi´dzynarodowego rynku kapita∏owego, zw∏aszcza rynku kapita∏u krótkoterminowego. Taki rozwój sytuacji zmusza do
refleksji, które warto rozpoczàç od przeglàdu
dorobku teoretycznego. Nie ma bowiem nic lepszego ni˝ dobra teoria.

prof. zw. dr hab.
Józef Misala
Szko∏a G∏ówna Handlowa
Instytut Mi´dzynarodowych
Stosunków Gospodarczych

Zarys teoretycznych podstaw procesu
globalizacji
Globalizacja jest poj´ciem interdyscyplinarnym. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia mo˝na jà zdefiniowaç jako proces tworzenia si´
jednolitego rynku towarów, us∏ug i czynników produkcji, obejmujàcego wszystkie kraje Êwiata, a zatem tak˝e wszystkie jego regiony i kontynenty. Na gruncie teoretycznym (ÊciÊlej – przyjmujàc za∏o˝enie pe∏nego funkcjonowania zasad wolnego rynku i wolnego handlu
towarami, us∏ugami i czynnikami wytwórczymi) mo˝na sobie wyobraziç nie koƒczàcy si´ rozwój takiego procesu (pe∏na globalizacja ˝ycia
gospodarczego w Êwiecie), a tak˝e mi´dzynarodowe konsekwencje
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w postaci rosnàcego dobrobytu w skali ca∏ego Êwiata. Z wielu wzgl´dów tak nie jest1.
Rozwój mi´dzynarodowej wymiany gospodarczej jest w Êwietle teorii
korzystny wtedy, gdy – w warunkach wolnego rynku i handlu – prowadzi si´ jà zgodnie z zasadà przewag komparatywnych (porównawczych). Warunki wolnego rynku i handlu to wspó∏czeÊnie utopia. Wcale to jednak nie oznacza, ˝e nie warto wyjÊç od tego typu uwarunkowaƒ
i na gruncie teorii nie analizowaç przyczyn zmian lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej w Êwiecie ze wszystkimi tego skutkami.
Z teoretycznego punktu widzenia nawet w warunkach wolnego rynku
i handlu mamy do czynienia z koniecznoÊcià ponoszenia niezerowych
kosztów rozwoju mi´dzynarodowej wspó∏pracy gospodarczej. Chodzi
z jednej strony o szeroko rozumiane koszty mi´dzynarodowych przep∏ywów towarów i us∏ug (np. koszty transportu i ubezpieczenia),
z drugiej zaÊ o koszty mi´dzynarodowej migracji czynników wytwórczych (np. koszty migracji si∏y roboczej czy te˝ mi´dzynarodowych
transferów kapita∏u). Te koszty mo˝na minimalizowaç. Mo˝liwoÊciami obni˝enia kosztów przep∏ywów towarów i us∏ug zajmujà si´ teoretycy handlu mi´dzynarodowego. Z kolei, mo˝liwoÊciami ograniczenia kosztów mi´dzynarodowych przep∏ywów czynników wytwórczych
zajmujà si´ teoretycy migracji tych˝e czynników. Mamy wreszcie do
czynienia z ró˝nego typu badaniami teoretycznymi, które okreÊla si´
wspó∏czeÊnie mianem teorii lokalizacji. Wszyscy starajà si´ ∏àczyç swoje wysi∏ki. W ka˝dym razie mo˝na ujàç owe wysi∏ki w pewien schemat (por. schemat 1).
W Êwietle teorii, koszty mi´dzynarodowego przep∏ywu produktów
i czynników wytwórczych to niewàtpliwie – pomijajàc warunki niedoskona∏ej konkurencji – istotne czynniki wp∏ywajàce na kszta∏towanie
si´ intensywnoÊci obrotów mi´dzynarodowych; im ni˝sze sà te koszty, tym intensywniejsza jest wymiana. Uwzgl´dniajàc taki punkt widzenia mo˝na wyró˝niç uwidocznione na schemacie 1 cztery skrajne przypadki, spoÊród których we wspó∏czesnym Êwiecie mo˝na
mówiç tylko o IV przypadku, kiedy mamy do czynienia z równoleg∏y1 Na ten temat zob. szerzej m.in. Siebert (1999); Bo˝yk, Misala, Pu∏awski (2002); Budnikowski
(2002).
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mi przep∏ywami produktów i czynników wytwórczych. To z kolei –
z wielu wzgl´dów – wymaga znajomoÊci zarówno dotychczasowego
dorobku teorii wymiany mi´dzynarodowej, jak i teorii mi´dzynarodowej migracji czynników wytwórczych. Dorobek teoretyków z tych
dziedzin pomaga z kolei twórcom teorii lokalizacji, którà umieszczono w centrum schematu 1.

Koszty migracji czynników wytwórczych
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Celem teorii lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak zapewniç optymalne zaspokojenie potrzeb ekonomicznych i spo∏ecznych Êwiata jako ca∏oÊci poprzez racjonalnà
alokacj´ zasobów, odpowiednie kszta∏towanie rozmiarów i struktury
produkcji, minimalizacj´ kosztów transportu, komunikacji itd. Odpowiedê na to ogólne pytanie nie jest mo˝liwa bez uwzgl´dnienia dotychczasowego dorobku teorii mi´dzynarodowej wymiany gospodarczej
i teorii wzrostu oraz szerzej rozumianej teorii rozwoju gospodarczego.
Wszystkie te teorie majà wiele wspólnego z interesujàcà nas teorià lokalizacji, w której – jak si´ wydaje – mo˝na si´ dopatrzeç zasadniczych
przyczyn zmian lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej we wspó∏czesnej,
globalizujàcej si´ gospodarce Êwiatowej.
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Lokalizacja dzia∏alnoÊci gospodarczej
w Êwietle ortodoksyjnej i wspó∏czesnej
teorii wymiany mi´dzynarodowej

Ortodoksyjna teoria handlu mi´dzynarodowego
Zgodnie z poglàdami klasyków teorii ekonomii i zarazem teorii handlu
mi´dzynarodowego (A. Smith, D. Ricardo i J. St. Mill), rozwój wymiany handlowej w warunkach wolnego rynku i handlu jest zawsze korzystny dla partnerów, chocia˝ korzyÊci nie zawsze rozk∏adajà si´ równomiernie. Te myÊli rozwijajà neoklasycy, zw∏aszcza E. Heckscher,
B. Ohlin oraz P. A. Samuelson, autorzy teorii obfitoÊci zasobów (proporcji w zasobach). Wed∏ug nich, przy statycznym ujmowaniu zasady obfitoÊci zasobów handel mi´dzynarodowy (tak˝e mi´dzyregionalny) jest
korzystny, pod warunkiem ˝e kraje (regiony) specjalizujà si´ w produkcji towarów i us∏ug wymagajàcych wzgl´dnie wi´kszych nak∏adów czynników wytwórczych, w które te kraje bàdê regiony sà relatywnie obficiej
wyposa˝one. Tak rozumujàc, wspomniani neoklasycy sugerujà celowoÊç rozwoju specjalizacji i handlu typu mi´dzyga∏´ziowego, a w konsekwencji o celowoÊç rozwoju mi´dzyga∏´ziowego podzia∏u pracy2.
Z punktu widzenia naszych rozwa˝aƒ interesujàce sà trzy twierdzenia,
oparte na neoklasycznej teorii obfitoÊci zasobów (teorii H-O-S). Ich autorzy przyjmujà wiele rygorystycznych za∏o˝eƒ, zw∏aszcza zaÊ za∏o˝enie
funkcjonowania wolnego rynku i handlu. Chodzi o nast´pujàce twierdzenia, okreÊlane czasami mianem teorematów:
a) twierdzenie A.P. Lernera i P.A. Samuelsona dotyczàce wyrównywania si´ poprzez rozwój handlu mi´dzynarodowego cen czynników
wytwórczych (wzgl´dne i absolutne);
b) twierdzenie M.F.W. Stolpera i P.A. Samuelsona, zgodnie z którym w okreÊlonych warunkach istnieje Êcis∏y zwiàzek mi´dzy zmianami cen produktów a zmianami cen czynników wytwórczych,

2 W literaturze polskiej szerzej na ten temat zob. m.in. Bo˝yk, Misala, Pu∏awski (2002); Budnikowski, Wyrzykowska (red.) (1998); Budnikowski (2001), Bo˝yk, Misala (2002).
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czyli mamy do czynienia z jednoznacznie okreÊlonym, mno˝nikowym, wp∏ywem zmian cen produktów na kszta∏towanie si´ cen
czynników wytwórczych, a zatem tak˝e dochodów ich w∏aÊcicieli;
c) twierdzenie T.M. Rybczyƒskiego, zgodnie z którym wzrost zasobu okreÊlonego czynnika wytwórczego powoduje – w warunkach
sta∏ych cen relatywnych – absolutny i zarazem zwielokrotniony
przyrost rozmiarów produkcji towaru wymagajàcego bardziej intensywnego wykorzystania tego w∏aÊnie czynnika, a jednoczeÊnie
absolutny i zwielokrotniony spadek produkcji towaru wymagajàcego bardziej intensywnego u˝ycia czynnika, którego zasoby si´ nie
zmieniajà.

Ortodoksyjna teoria migracji czynników wytwórczych
Teoria migracji (przep∏ywu) czynników wytwórczych jest rozwijana od
lat. Za punkt zwrotny rozwoju tej teorii doÊç powszechnie uznaje si´
opublikowanie w 1957 r. artyku∏u R.A. Mundella, w którym dowodzi on
– jakby nie dostrzegajàc teorii i praktyki rozwoju handlu mi´dzynarodowego – ˝e pe∏na (ca∏kowita) wymiana czynników wytwórczych mo˝e
byç w warunkach wolnego rynku i handlu doskona∏ym (idealnym) substytutem mi´dzynarodowego handlu towarami i us∏ugami. To twierdzenie R.A. Mundella stanowi swego rodzaju lustrzane odbicie rozwa˝aƒ
A.P. Lernera oraz P.A. Samuelsona w tym sensie, ˝e R.A. Mundell dowodzi mo˝liwoÊci wyrównywania si´ cen czynników, ale w sposób
bezpoÊredni, a nie poprzez handel. W praktyce owe procesy mogà wyst´powaç równolegle. Jednak w praktyce mamy dodatkowo do czynienia z wieloma innymi faktami i zjawiskami, które uwzgl´dniajà autorzy
wspó∏czesnych teorii mi´dzynarodowego i mi´dzyregionalnego podzia∏u pracy.

Wspó∏czesne teorie mi´dzynarodowego podzia∏u pracy
Od wielu ju˝ lat mamy do czynienia z nadzwyczaj szybkim rozwojem
teorii handlu mi´dzynarodowego i teorii mi´dzynarodowej migracji
czynników wytwórczych, przy czym podstawowà cechà tego rozwoju
jest podejmowanie coraz nowszych prób integrowania dorobku teoretycznego (scalania dorobku klasyków oraz neoklasyków, zw∏aszcza
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w uj´ciu dynamicznym). Wyrazem tego jest powstanie teorii neoczynnikowych, teorii neotechnologicznych, teorii popytowo-poda˝owych,
a przede wszystkim tzw. teorii syntetycznych3. Rzecz charakterystyczna, ˝e w tych teoriach próbuje si´ dodatkowo uwzgl´dniaç na coraz wi´kszà skal´ realia wspó∏czesnego mi´dzynarodowego podzia∏u pracy,
w tym g∏ównie istnienie konkurencji niedoskona∏ej, stosowanie polityki dyskryminacji przez rzàdy poszczególnych krajów oraz stosowanie
ró˝norodnych praktyk monopolistycznych przez przedsi´biorstwa.
Efekty podejmowanych przedsi´wzi´ç sà imponujàce. Z punktu widzenia zasadniczego tematu najwa˝niejsza wydaje si´ zgodnoÊç co do tego,
˝e we wspó∏czesnych warunkach mo˝na wyró˝niç trzy rodzaje efektów
pog∏´biania mi´dzynarodowego podzia∏u pracy. Chodzi o efekty alokacyjne, akumulacyjne i lokalizacyjne.
Efekty alokacyjne,, rozumiane jako skutki lepszej alokacji ró˝nych
zasobów w sposób bezpoÊredni i poÊredni (chodzi o poÊrednià migracj´
czynników poprzez rozwój handlu mi´dzynarodowego i mi´dzyregionalnego), sà zrozumia∏e same przez si´. Co wi´cej, mamy wspó∏czeÊnie
do czynienia z wieloma koncepcjami, których autorzy dowodzà, ˝e
mo˝liwoÊci optymalnej alokacji mi´dzynarodowej i mi´dzyregionalnej
sà tym wi´ksze, im wi´ksza jest intensywnoÊç specjalizacji i handlu wewnàtrzga∏´ziowego oraz im wi´ksza jest intensywnoÊç towarzyszàcych
temu równoleg∏ych przep∏ywów mobilnych czynników wytwórczych,
a zw∏aszcza kapita∏u i wiedzy technicznej.
Efekty akumulacyjne,, pojawiajà si´ wskutek tego, ˝e z wielu wzgl´dów poszczególne kraje i regiony Êwiata wyró˝niajà si´ odmiennymi
mo˝liwoÊciami akumulacji i pomna˝ania ró˝nego typu czynników wytwórczych. Niewielkie sà np. mo˝liwoÊci akumulacji ziemi i szerzej
rozumianego Êrodowiska naturalnego, natomiast znacznie wi´ksze sà
w przypadku kapita∏u, zw∏aszcza tzw. kapita∏u ludzkiego (human capital). W zwiàzku z tym – w Êwietle teorii – skuteczniejsze w sensie ekonomicznym, i nie tylko, jest orientowanie si´ na sektory, ga∏´zie, dziedziny oraz produkty, w przypadku których mo˝liwoÊci akumulacji
czynników wytwórczych sà wi´ksze (np. w przemys∏ elektroniczny czy
3 Szeroki opis tych zmian zawiera praca J. Misali (2001) oraz cytowana tam literatura fachowa.
Zob. tak˝e: Bo˝yk, Misala, Pu∏awski (2002); Micha∏ek (2002).
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szeroko rozumiane us∏ugi informatyczne nie zaÊ rolnictwo bàdê przemys∏ wydobywczy).
Efekty lokalizacyjne, sà w du˝ej mierze skutkiem wyst´powania
efektów alokacyjnych, a zw∏aszcza akumulacyjnych. Pojawiajà si´ one
przede wszystkim wskutek ró˝nego stopnia atrakcyjnoÊci krajów i regionów ze wzgl´du na szeroko rozumiany stan Êrodowiska naturalnego,
atrakcyjnoÊç dla inwestycji zagranicznych itd. Innà istotnà przyczynà
ich wyst´powania jest ró˝ny stopieƒ mobilnoÊci si∏y roboczej o okreÊlonych kwalifikacjach, a zatem tak˝e wiedzy technicznej, przy czym – co
jest oczywiste – bardziej mobilna jest wykwalifikowana si∏a robocza.
SpoÊród wszystkich mobilnych i wewn´trznie zró˝nicowanych czynników wytwórczych najbardziej mobilny jest przy tym kapita∏. Jego mi´dzynarodowym i mi´dzyregionalnym przep∏ywom, zw∏aszcza przep∏ywom kapita∏u produkcyjnego, towarzyszy zazwyczaj migracja si∏y
roboczej oraz – co szczególnie wa˝ne – przep∏yw wiedzy technicznej
w postaci patentów, licencji itd. Z tych g∏ównie wzgl´dów niektóre kraje i regiony rozwijajà si´ szybciej, inne zaÊ wolniej.

Rozwój dzia∏alnoÊci gospodarczej w Êwietle
teorii lokalizacji

Istota i uj´cie tradycyjne
Teoria lokalizacji jest rozwijana od dziesiàtków lat, jej autorzy zaÊ zajmujà si´ g∏ównie ró˝norodnymi aspektami dotyczàcymi przyczyn
rozmieszczenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w pewnych miejscach
w przestrzeni, zapewniajàcymi optymalne (najlepsze z mo˝liwych) zaspokojenie potrzeb spo∏ecznych. Innymi s∏owy, podejmujà oni próby
okreÊlenia przyczyn decydujàcych o lokalizacji tej dzia∏alnoÊci oraz
przes∏anek i sposobów zapewnienia optymalnej struktury produkcji
i optymalnego podzia∏u pracy mi´dzy krajami i ich grupami, mi´dzy regionami, a nawet mi´dzy ró˝nymi rodzajami podmiotów gospodarczych
dzia∏ajàcych w ramach gospodarki Êwiatowej. Próby te sprowadzajà si´
do ch´ci udzielenia odpowiedzi na pytania: ile, czego i gdzie nale˝y produkowaç i jak rozwijaç wymian´. Z wielu wzgl´dów jest to istotne.

266

Bank i Kredyt 4/2003

Globalizacja 11 Misala NM

7/15/04

3:30 PM

Page 267

GLOBALIZACJA

Historia teorii lokalizacji jest nadzwyczaj d∏uga. Chodzi m.in. o dorobek
takich ekonomistów, jak J.H. von Thünen (1826), J. Schumpeter
(1912), A. Weber (1929), B. Ohlin (1967), A. Predöhl (1971),
H. Giersch (1979) czy H. Siebert (2000) wraz z jego wspó∏pracownikami z Instytutu Gospodarki Âwiatowej w Kilonii. Jest to dorobek znaczny i ciàgle rozwijany, wspó∏czeÊnie coraz bardziej – poza Niemcami,
Austrià, Szwecjà i Szwajcarià – tak˝e w Holandii, Finlandii i w Stanach
Zjednoczonych. W tym kontekÊcie warto wymieniç prace takich
ekonomistów, jak J. B. Racine, H. Reymond, (1977), J.H.P. Paelinck
i L.H. Klaassen (1983), K. Kiljunen (1989), P. Krugman (1995) czy
A.J. Venables (1995).
Podstawy konwencjonalnej teorii lokalizacji sformu∏owali neoklasycy
ekonomii politycznej wywodzàcy si´ z Niemiec, a zw∏aszcza J.H. von
Thünen, A. Weber, A. Lösch, W. Christaller oraz W. Isard. Zajmujàc si´
przestrzennym rozmieszczeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej w Êwiecie,
podkreÊlali oni w szczególnoÊci znaczenie dystansu ekonomicznego
mi´dzy krajami i regionami, rozumiejàc przez to szeroko poj´te koszty
transportu (w∏àcznie z kosztami przekazywania informacji), a przede
wszystkim czynniki aglomeracyjne, w tym mo˝liwoÊci dost´pu do zasobów oraz korzyÊci ze skali produkcji i zbytu4.
Pierwsze próby z zakresu teorii lokalizacji podjà∏ J.H. von Thünen
(1826), który rozpatrywa∏ w szczególnoÊci zagadnienia przestrzennego
rozmieszczenia produkcji rolnej. Twierdzi∏ on, ˝e w warunkach braku
zró˝nicowania czynnika ziemi i przy wyst´powaniu okreÊlonych, jednolitych uwarunkowaƒ klimatycznych, rodzaj wytwarzanych produktów
rolnych jest zdeterminowany odleg∏oÊcià mi´dzy miejscem produkcji
a miejscem zbytu. Wed∏ug niego, miejsca produkcji po∏o˝one najbli˝ej
g∏ównego miejsca zbytu (tzw. miasta J.H. von Thünena) dysponujà
z natury rzeczy przewagà komparatywnà nad innymi w wytwarzaniu
dóbr masowych, ∏atwo si´ psujàcych oraz wyró˝niajàcych si´ wysokimi
kosztami transportu na jednostk´ przemieszczanego przestrzennie
produktu. Wokó∏ centralnego miejsca zbytu, twierdzi∏ J.H. von
Thünen, tworzà si´ swoiste pierÊcienie naturalnych przewag komparatywnych. Inaczej mówiàc – poziom ceny ziemi (renty gruntowej) obni4 Szerzej na ten temat zob. m.in. Isard (1956); Tinbergen (1968); Kiljunen (1989); Krugman
(1995).
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˝a si´ niemal monotonicznie przy przesuwaniu si´ od miasta,
stanowiàcego centrum w kierunku kolejnych, coraz bardziej od niego
oddalonych obszarów w ramach kolejnych pierÊcieni, w których ceny
mobilnych czynników wytwórczych si´ nie zmieniajà.
A. Weber (1929) rozciàgnà∏ powy˝sze rozwa˝ania na przemys∏, a tak˝e
na sektor us∏ug. Wprowadzi∏ on poj´cie tzw. przewag aglomeracyjnych,
a zarazem zmierza∏ do okreÊlenia punktów minimalizacji kosztów transportu. Przez poj´cie przewag aglomeracyjnych rozumia∏ on takie przewagi, które kszta∏tujà si´ pod wp∏ywem odpowiedniego po∏àczenia zasobów
naturalnych z zasobami pracy i kapita∏u po to, aby minimalizowaç koszty produkcji, a zarazem koszty transportu gotowych produktów oraz ich
podzespo∏ów, zespo∏ów i cz´Êci sk∏adowych. Te rozwa˝ania uzupe∏ni∏ A.
Predöhl (1971), który wprowadzi∏ poj´cie substytucyjnoÊci zasobów, tj.
mo˝liwoÊci takiego ich ∏àczenia, aby równolegle minimalizowaç koszty
produkcji i transportu, a zarazem mo˝liwie najszybciej zaspokoiç preferencje konsumentów. T´ zasad´ ujmowa∏ przy tym dynamicznie i próbowa∏ jà w∏àczyç do ogólnej teorii wzrostu gospodarczego. W zwiàzku
z tym wykorzystywa∏ równie˝ dorobek J. Schumpetera (1912), który jest
autorem poda˝owej teorii wzrostu uwzgl´dniajàcej dynamiczne czynniki
rozwoju w postaci wynalazków, innowacji procesowych itd. 5
Z punktu widzenia uwarunkowaƒ i realnej lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej na szczególnà uwag´ zas∏ugujà rozwa˝ania A. Löscha
(1944). W swojej fundamentalnej pracy odszed∏ on wyraênie od za∏o˝eƒ wolnego rynku i handlu, natomiast przyjà∏ mo˝liwoÊç wyst´powania ró˝nego typu korzyÊci w sferze produkcji i zbytu. Wprowadzi∏ on do
teorii ekonomii i geografii przestrzennej podstawy rozwa˝aƒ nad politykà przemys∏owà (Industriepolitik), a ÊciÊlej nad politykà ró˝nego typu
przedsi´biorstw. Stwierdzi∏ bowiem m.in., ˝e przedsi´biorstwa lokalizujà swojà dzia∏alnoÊç tam, gdzie mo˝na w maksymalnym stopniu zaspokoiç iloÊciowo, jakoÊciowo i przestrzennie zdywersyfikowany popyt,
a zarazem maksymalizowaç zyski (m.in. poprzez obni˝enie kosztów
transportu). Wykaza∏, ˝e istnienie granic narodowych (mi´dzypaƒstwowych) mo˝e byç przeszkodà przy realizacji tego typu zamiarów
(por. schemat 2).
5 Szerzej na te tematy: Schumpeter (1912); Hayek (1948); Giersch (red.) (1978); Giersch (1979);

Siebert (1997, 1999, 2000).
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Dost´pny obszar dzia∏alnoÊci
gospodarczej firm kraju „A”
(np. Niemcy)

Granica polityczna
i ekonomiczna

Po˝àdany obszar dzia∏alnoÊci
gospodarczej firm

Schemat 2. Graficzna ilustracja funkcjonowania granicy mi´dzypa
mi dzypaƒstwowej
stwowej
jako przeszkody dla dzia∏alno
dzia alnoÊci
ci fir
firm
m wed
wed∏ug
ug A. Löscha
L scha
èród∏o: Lösch (1944); Niebuhr, Stiller (2002) oraz w∏asne uzupe∏nienia.

Zgodnie z rozumowaniem A. Löscha i wielu jego uczniów, istnienie granic narodowych (politycznych i ekonomicznych, które nas interesujà
szczególnie) mo˝e stanowiç istotnà przeszkod´ w optymalizacji mi´dzynarodowego i mi´dzyregionalnego podzia∏u pracy. JednoczeÊnie –
odwracajàc jego rozumowanie – znoszenie i (lub) ca∏kowite zniesienie
owych granic mo˝na uznaç za istotny czynnik sprzyjajàcy tego typu podzia∏owi pracy. Mo˝na si´ wtedy liczyç nie tylko z intensyfikacjà mi´dzynarodowej (w tym transgranicznej) wymiany produktów, ale tak˝e
z intensyfikacjà mi´dzynarodowej migracji czynników wytwórczych ze
wszystkimi tego konsekwencjami.
Dalszy rozwój teorii lokalizacji sprowadzi∏ si´ m.in., choç nie tylko, do
po∏àczenia rozwa˝aƒ twórców tej teorii z rozwa˝aniami J. Schumpetera. W szczególnoÊci starano si´ w∏àczyç schumpeterowskà ide´ tzw.
kreatywnej destrukcji (czyli odrzucenia przesz∏oÊci przez ludzi wykszta∏conych i przedsi´biorczych) w warunkach wolnego rynku do modelu wzrostu gospodarczego, którego ogólnym celem jest podnoszenie
poziomu dobrobytu mierzonego wielkoÊcià dochodu na mieszkaƒca.
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Taki model przedstawi∏ H. Giersch (1979), a jego g∏ównà myÊl zilustrowano na schemacie 3.

PKN per capita =
suma jednostkowych
dochodów z niemobilnych
czynników wytwórczych

odleg∏oÊç w przestrzeni

odleg∏oÊç w przestrzeni

Koƒcowa efektywnoÊç
kapita∏u = jednostkowe
dochody mobilnych
czynników wytwórczych

Schemat 3. Model sto˝ka
sto ka rrozwoju
ozwoju gospodar
gospodarczego
czego i kszta∏towania
kszta towania si
si´
dochod
dochodów
w indywidualnych ludno
ludnoÊci
ci przy uwzgl
uwzgl´dnieniu
dnieniu dorob
dorobku
ku klasyk
klasyków
w
teorii lokalizacji
lokalizacj
èród∏o: Giersch (1979), s. 635.

Zdaniem H. Gierscha, jeÊli w danym momencie w okreÊlonym kraju
i (lub) regionie pojawià si´ indukowane zewn´trznie (np. przez import
wiedzy technicznej) lub wewn´trzne (automatyczne) impulsy (np.
wynalazki), które pozwalajà tam podnieÊç kraƒcowà efektywnoÊç kapita∏u (zag∏´bienie na dolnej cz´Êci schematu 3), wtedy powstajà mo˝liwoÊci zwi´kszenia efektywnoÊci gospodarowania i dochodów indywidualnych. To z kolei umo˝liwia przesuni´cie tego kraju (regionu) w gór´
i zbli˝enie do kraju (regionu) o najwy˝szym poziomie tych dochodów
(tzw. proces doganiania – catching up process, który obrazuje zag∏´bienie w górnej cz´Êci schematu 3). Innymi s∏owy, zaczyna dzia∏aç swoisty
mno˝nik wzrostu gospodarczego (tzw. cnotliwy kràg – virtuous circle),
z którego mogà tak˝e korzystaç inne kraje (regiony). Chodzi wtedy
o nast´pujàce efekty oddzia∏ywania swoistej, uruchomionej po stronie
poda˝y „lokomotywy wzrostu”:
a) efekt popytowy, wyra˝ajàcy si´ w zwi´kszonym zapotrzebowaniu
na zagraniczne towary i us∏ugi,
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b) efekt bodêcowy dla konsumentów, wyra˝ajàcy si´ zwi´kszeniem
ich wydajnoÊci pracy wskutek mo˝liwoÊci dost´pu do bardziej
atrakcyjnych dóbr za granicà,
c) efekt bodêcowy dla innowatorów, wyra˝ajàcy si´ zwi´kszeniem wysi∏ków na rzecz przekszta∏cenia wyzwania rozwojowego z zewnàtrz w wyzwanie rozwojowe dla innych6.
Dorobek klasyków teorii lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej jest
znaczny, choç nie w pe∏ni zadowalajàcy. W ka˝dym razie pewne wnioski sà oczywiste. Po pierwsze, trudno jest oczekiwaç szybkiego rozwoju
wspó∏pracy mi´dzynarodowej i jej efektów w warunkach mniej lub bardziej intensywnej izolacji gospodarek narodowych, w tym izolacji ekonomicznej, politycznej, spo∏eczno-psychologicznej itd. Po drugie,
otwieranie gospodarek narodowych mo˝e przynieÊç pozytywne efekty
dla rozwoju gospodarczego ró˝nych krajów i regionów (w tym regionów transgranicznych) jednak przy wyst´powaniu wielu dodatkowych,
sprzyjajàcych uwarunkowaƒ. Po trzecie wreszcie, rozwój wspó∏pracy
mi´dzynarodowej (w tym wspó∏pracy mi´dzyregionalnej i transgranicznej) warto ujmowaç dynamicznie. Tak te˝ si´ wspó∏czeÊnie dzieje.

Nowe uj´cia
Wspó∏czesna teoria lokalizacji, okreÊlana niekiedy mianem nowej geografii ekonomicznej wymiany mi´dzynarodowej i mi´dzyregionalnej,
bazuje w du˝ej mierze na dorobku teorii mi´dzynarodowej wymiany gospodarczej, które sà z kolei coraz ÊciÊlej zwiàzane ze wspó∏czesnymi
teoriami wzrostu gospodarczego. Chodzi o coraz bardziej sformalizowane modele, choç nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e prekursorem badaƒ by∏ sam
B. Ohlin (1963 i 1967), uparcie podtrzymujàcy swojà tez´ (bez stosowania formalnego modelu), ˝e „teoria handlu mi´dzynarodowego to
nic innego, jak nauka o optymalnym rozmieszczeniu produkcji”.
W polskiej literaturze fachowej zwraca na to uwag´ P. Sulmicki (1977,
s. 22), który pisze „Teoria wymiany mi´dzynarodowej jest cz´Êcià eko-

6 Mechanizmy „poda˝owej lokomotywy wzrostu gospodarczego” trzeba zdecydowanie odró˝niaç od
mechanizmów „lokomotywy wzrostu” bazujàcych na efektach bodêców uruchomionych po stronie
popytu (np. mechanizmy dzia∏ania mno˝nika inwestycyjnego, mno˝nika wydatków bud˝etowych i
mno˝nika eksportu).
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nomii politycznej wyjaÊniajàcà rodzajowà struktur´ dóbr i us∏ug (tak˝e
czynników wytwórczych – J. M.) wymienianych mi´dzy regionami gospodarczymi, które sà suwerennymi krajami prowadzàcymi w∏asnà polityk´ gospodarczà zgodnie z zasadà rozrachunku gospodarczego z innymi krajami. Gdyby polityka gospodarcza rozpatrywanych krajów by∏a
wspólna, a partnerów nie obowiàzywa∏a zasada równowagi p∏atniczej,
co oznacza równoczeÊnie swobod´ przep∏ywu zasobów produkcyjnych
mi´dzy regionami, znik∏aby ró˝nica mi´dzy handlem zagranicznym
i handlem wewn´trznym, a pozosta∏a teoria lokalizacji zapewniajàca
optymalne (najlepsze z mo˝liwych) zaspokojenie potrzeb spo∏ecznych
ca∏oÊci”.
Punktem zwrotnym w rozwoju teorii lokalizacji by∏o ukazanie si´
w 1991 r. ksià˝ki P. Krugmana (1991a) pt. „Geography and Trade”. Od
tego momentu zacz´to coraz cz´Êciej u˝ywaç poj´cia „nowa geografia
ekonomiczna”7. Poczàtkowo chodzi∏o o rozwa˝ania statyczne, ale – podobnie jak w przypadku teorii handlu mi´dzynarodowego – uzupe∏niano je stopniowo modelami dynamicznymi. W przeciwieƒstwie do rozwa˝aƒ m. in. A. Löscha (1944) czy H. Gierscha (1949) poczàtkowo
by∏y to modele uwzgl´dniajàce ogólnà równowag´ gospodarczà (tzw. general eguilibrium models).
Wiele modeli nale˝y do „nowej geografii ekonomicznej”. W ka˝dym
z nich uwzgl´dnia si´ jednak tak czy inaczej rozumiane przestrzenne
rozmieszczenie dzia∏alnoÊci gospodarczej we wspó∏pracujàcych ze sobà
krajach oraz regionach, wyst´powanie ró˝nego typu kosztów mi´dzynarodowej i mi´dzyregionalnej wymiany gospodarczej, wyst´powanie konkurencji monopolistycznej, a tak˝e mo˝liwoÊci osiàgania ró˝norodnych
korzyÊci skali w sferze produkcji i zbytu. Jak zauwa˝ajà A. Niebuhr
i S. Stiller (2002, s. 8), „Równowaga przestrzenna jest efektem decyzji
lokalizacyjnych przedsi´biorstw i pracowników (konsumentów). Zrównowa˝ony przestrzennie podzia∏ pracowników i firm jest uzale˝niony
od stopnia intensywnoÊci oddzia∏ywania si∏ doÊrodkowych (centripetal
forces), które sprzyjajà geograficznej koncentracji dzia∏alnoÊci ekonomicznej oraz od stopnia intensywnoÊci oddzia∏ywania si∏ odÊrodkowych
(centrifugal forces), które z kolei powodujà dekoncentracj´ (dyspersj´)
tej˝e dzia∏alnoÊci. JeÊli dominujà si∏y doÊrodkowe, pracownicy oraz fir7 Por. Krugman (1991b).
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my sà nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni. W tym przypadku mamy do czynienia z aglomeracjami wyró˝niajàcymi si´ wysokà intensywnoÊcià dzia∏alnoÊci gospodarczej, ale zarazem z regionami, na
których terenie dzia∏a tylko kilka firm lub te˝ nie ma w ogóle ˝adnego
przemys∏u”.
Istotnà sk∏adowà „nowej geografii ekonomicznej” sà rozwa˝ania dotyczàce czynników wp∏ywajàcych na intensywnoÊç oddzia∏ywania owych si∏
doÊrodkowych i odÊrodkowych. Dominuje poglàd, ˝e podstawowymi
przyczynami wyst´powania si∏ odÊrodkowych sà:
a) relatywny niedobór niemobilnych czynników wytwórczych;
b) relatywny niedobór tzw. dóbr niewymienialnych (np. zabudowaƒ mieszkalnych);
c) wyst´powanie zwiàzanych z tym ró˝norodnych niekorzyÊci skali.
Dalej twierdzi si´, ˝e podstawowymi przyczynami wyst´powania si∏ doÊrodkowych, zach´cajàcych przedsi´biorstwa i konsumentów do osiedlenia si´ w danym regionie, jest istnienie i funkcjonowanie ch∏onnego
rynku regionalnego, co z kolei wywiera istotny wp∏yw na kszta∏towanie
si´ zysków przedsi´biorstw i stopnia tzw. u˝ytecznoÊci konsumentów. Jako uzasadnienie tych tez uznaje si´ ró˝norodne, mniej lub bardziej uzupe∏niajàce si´, powiàzania po stronie nak∏adów i efektów, zarówno w sferze produkcji, jak i konsumpcji (tzw. backward i forward linkages).
Zgodnie z A. J. Venables (1996) i D. Puga (1996), pracownicy zawsze
wolà wi´ksze rynki, na których wytwarza si´ wi´kszà iloÊç dóbr konsumpcyjnych, co z kolei sprzyja zwi´kszeniu realnych dochodów konsumentów (powiàzania wprzód w sferze konsumpcji – forward linkages).
Wed∏ug nich, w pobli˝u ch∏onnych rynków przedsi´biorstwa mogà liczyç
na zbyt swoich pó∏produktów, jak i wyrobów gotowych, co z kolei pozytywnie wp∏ywa na kszta∏towanie si´ zysków tych przedsi´biorstw („powiàzania od ty∏u” w sferze wytwarzania – backward linkages). Co wi´cej, mamy do czynienia z przestrzennà aglomeracjà przedsi´biorstw,
jako ˝e chodzi o mo˝liwie najlepszy dost´p do dostaw materia∏ów wyjÊciowych i pó∏produktów w tym sensie, ˝e wzgl´dnie ni˝sze sà wtedy
koszty ich transportu, a zatem tak˝e koszty produkcji i ceny „powiàzania wprzód” w sferze wytwarzania, a zatem „powiàzania od ty∏u” w sferze konsumpcji). W ten sposób kràg si´ zamyka.
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Zgodnie z poglàdami zwolenników „nowej geografii ekonomicznej”, nawiàzujàcych m.in. do rozwa˝aƒ H. Gierscha, wyst´powanie swoistego
efektu zwrotnego mi´dzy „powiàzaniami od ty∏u” a „powiàzaniami
wprzód” mo˝e prowadziç do rozwoju utrwalajàcego si´ procesu aglomeracyjnego. W zwiàzku z tym – jak piszà A. Niebuhr i S. Still (2002, s. 8) –
„jest mo˝liwe ujawnianie si´ znacznych ró˝nic poziomu realnych p∏ac
oraz intensywnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej mi´dzy centrum przemys∏owym a mniej rozwini´tym jego zapleczem (Hinterland). Ceteris paribus,
poziom realnych p∏ac jest wy˝szy w pobli˝u du˝ych i ch∏onnych rynków”.
Ogólne uj´cia autorów „nowej geografii ekonomicznej” warto uzupe∏niç
rozwa˝aniami z zakresu teorii zachowywania si´ przedsi´biorstw (ÊciÊlej
ich w∏adz), co w Niemczech okreÊla si´ cz´sto mianem „nowoczesnej polityki przemys∏owej” (moderne Industriepolitik)8. Zgodnie z tà teorià, ró˝ne przedsi´biorstwa (produkcyjne, handlowe itd.) konkurujà ze sobà, ale
zarazem – coraz cz´Êciej – koordynujà i (lub) wspólnie organizujà swojà
dzia∏alnoÊç, zw∏aszcza jeÊli wyst´pujà okolicznoÊci sprzyjajàce osiàganiu
zysków (np. wspólne zakupy od okreÊlonych dostawców, mo˝liwoÊç obs∏ugiwania wi´kszej liczby konsumentów czy firm). Mo˝na wtedy mówiç
o mikroekonomicznych efektach synergetycznych i to w wielu ró˝norodnych uj´ciach (np. korzystanie z korzyÊci skali w sferze produkcji czy zbytu, wymiana informacji, mo˝liwoÊci podzia∏u ryzyka gospodarczego). Innymi s∏owy, chodzi o wyst´powanie na szczeblu przedsi´biorstw mniej lub
bardziej rozbudowanej sieci powiàzaƒ typu „od ty∏u” i „wprzód” (tzw. Netzwerkbildung). OczywiÊcie, podstawowymi warunkami wyst´powania
i funkcjonowania tego typu sieci powiàzaƒ sà – pomijajàc warunki makroekonomiczne – wzajemne zaufanie, stabilnoÊç zasad wspó∏pracy czy te˝
przekonanie o mo˝liwoÊciach dalszego jej rozwoju.

Lokalizacja dzia∏alnoÊci gospodarczej w Êwietle teorii
wzrostu i rozwoju gospodarczego
Szybki rozwój szeroko rozumianej teorii mi´dzynarodowej wymiany gospodarczej i teorii lokalizacji zbieg∏ si´ w czasie z istotnymi zmianami
w badaniach teoretycznych nad wzrostem gospodarczym. Od prze∏omu
lat 80. i 90. XX wieku wyraênie obserwuje si´ przechodzenie od trady-

8 Por. Sydow (1992); Sander, Schmidt (1998) oraz cytowana tam literatura fachowa.
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cyjnej, neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego, uto˝samianej z modelami R. Harroda, E. Domara oraz R. Solowa (tzw. modele egzogenicznego wzrostu), do tzw. nowej teorii wzrostu, bazujàcej na modelach
tzw. wzrostu endogenicznego. Z naszego punktu widzenia istotne jest
to, ˝e w tzw. modelach wzrostu egzogenicznego zak∏ada si´ wyst´powanie tendencji do realnej konwergencji ró˝nych krajów i ich grup, a to
g∏ównie wskutek cech neoklasycznej funkcji produkcji, zw∏aszcza zaÊ
obni˝ajàcych si´ kraƒcowych przychodów z kapita∏u.
Przeciwieƒstwem tych modeli sà tzw. modele endogenicznego wzrostu.
Chodzi zw∏aszcza o rozwa˝ania takich autorów, jak P.M. Romer
(1986), L. Lucas (1988) oraz R. Barri, X. Sala – I – Martin (1995).
W ich modelach zak∏ada si´ przede wszystkim, ˝e:
a) post´p techniczny i organizacyjny nie jest czynnikiem egzogenicznym (zewn´trznym z punktu widzenia danej gospodarki), lecz
zale˝y od szeroko rozumianej polityki gospodarczej, w tym zw∏aszcza od nak∏adów na badania naukowe i edukacj´;
b) wszystkie wa˝niejsze czynniki produkcji (nie tylko kapita∏) powstajà i rozwijajà si´ dzi´ki odpowiedniemu inwestowaniu; tak jest
w szczególnoÊci w przypadku kapita∏u ludzkiego;
c) czynniki produkcji u˝ywane sà w ró˝nych krajach w sposób mniej
lub bardziej efektywny w sensie inwestowania w ich pomna˝anie i tworzenia warunków do uczenia si´ przez dzia∏anie (learning by doing)
i dzia∏ania w celu uczenia si´ (doing to learn) 9.
Zarówno tradycyjna, jak i „nowa” teoria wzrostu gospodarczego dotyczà z natury rzeczy poszczególnych krajów, a nie regionów. Wbrew pozorom, z tych teorii – zw∏aszcza z tzw. nowej teorii wzrostu – wynikajà jednak pewne wnioski, które sà istotne dla naszych rozwa˝aƒ,
a zarazem zgodne z wnioskami wynikajàcymi z teorii mi´dzynarodowej wymiany gospodarczej. Otó˝ wed∏ug z autorów „nowej” teorii
wzrostu gospodarczego:
9 Szerzej na ten temat zob. tak˝e m.in. Grossman, Helpman (1991, 1995); Stolpe (1992); Siebert,

Rauscher (1993); Barro, Sala – i – Martn (1995); Czarny i inni (2000); Misala (2001).
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a) mo˝liwoÊci akumulacji ró˝norodnych czynników wytwórczych,
zw∏aszcza kapita∏u i wiedzy technicznej, sà wi´ksze w centrach gospodarczych poszczególnych krajów (np. w Warszawie czy Berlinie)
ni˝ na peryferiach (np. w PrzemyÊlu czy na wyspie Rugia);
b) w zwiàzku z tym mogà si´ pog∏´biaç ró˝nice i to nie tylko mi´dzy poszczególnymi krajami, ale tak˝e mi´dzy ich regionami;
c) istniejà mo˝liwoÊci „odgórnego” oddzia∏ywania na powi´kszanie
si´ lub zmniejszanie owych ró˝nic, przy czym mo˝liwoÊci te sà
zró˝nicowane i wielu przekrojach.
Za autorami „nowej” teorii wzrostu gospodarczego mo˝na mówiç o ró˝norodnych koncepcjach realizacji odpowiedniej polityki gospodarczej
w ramach poszczególnych krajów, szeroko rozumianych regionów
(tak˝e – regionalnych ugrupowaƒ integracyjnych) oraz w skali ca∏ego Êwiata. W ka˝dym razie, w Êwietle teorii z punktu widzenia lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej du˝e znaczenie majà kszta∏t i charakter realizowanej polityki ekonomicznej.

Polityka gospodarcza a lokalizacja dzia∏alnoÊci
gospodarczej w Êwietle teorii
Z teoretycznego punktu widzenia optymalnym rozwiàzaniem jest realizacja koncepcji wolnego rynku i handlu i to w skali ca∏ego Êwiata,
co mog∏oby zapewniç osiàganie optymalnej alokacji zasobów i optymalnych efektów akumulacyjnych oraz lokalizacyjnych. Jednak tak jest
w warunkach wyst´powania wielu dodatkowych rygorystycznych uwarunkowaƒ (np. brak kosztów transportu i kosztów szeroko o rozumianego komunikowania si´ partnerów). Poniewa˝ taka sytuacja jest swoistà utopià, w∏aÊciwie zawsze i wsz´dzie du˝e znaczenie mia∏a i ma poli
tyka gospodarcza zarówno na szczeblu krajowym, jak i w wymianie
mi´dzynarodowej.
W warunkach szeroko rozumianej konkurencji niedoskona∏ej polityka
gospodarcza mo˝e ewoluowaç w dwóch skrajnych kierunkach. Z jednej
strony chodzi o kierunek okreÊlany dalej mianem „wolny rynek i handel”, z drugiej zaÊ o „protekcjonizm”, w∏àcznie z trudnà do wyobra˝enia totalnà autarkià.
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DoÊç powszechnie znane sà argumenty zwolenników jednego i drugiego kierunku10. W ka˝dym razie w Êwietle teorii – po pierwsze – bardziej op∏acalny jest kierunek „wolny rynek i handel” (a wi´c deregulacja
˝ycia gospodarczego). Po drugie – ró˝norodne niedoskona∏oÊci koncepcji „wolny rynek i handel” ∏atwiej jest korygowaç ni˝ w przypadku przyj´cia kierunku „protekcjonizm”. Po trzecie – bardziej efektywne jest
zbiorowe (grupowe, w tym regionalne) przyj´cie koncepcji „wolny rynek
i handel” ni˝ koncepcji „protekcjonizm”.
Wspó∏czeÊnie dysponujemy wieloma dowodami historycznymi na rzecz
prawid∏owoÊci tych tez, w tym licznymi dowodami na rzecz tezy o nieracjonalnej alokacji dzia∏alnoÊci gospodarczej w warunkach krajowego
i mi´dzynarodowego protekcjonizmu11. Protekcjonizm, zw∏aszcza prowadzony odgórnie i „na Êlepo” (tzn. bez uwzgl´dniania sygna∏ów rynkowych), jest z∏y, najgorsze w nim jest zaÊ to, ˝e trudno si´ go pozbyç.
Szczególnie niekorzystne mogà si´ okazaç – i okazujà si´ – skutki protekcjonizmu grupowego (czyli regionalnego, w∏àcznie z protekcjonistycznymi, regionalnymi ugrupowaniami integracyjnymi)12.
W Êwietle teorii, istotnà sk∏adowà szeroko rozumianej polityki gospodarczej jest zagraniczna i mi´dzynarodowa polityka ekonomiczna, które niewàtpliwie wywierajà istotny wp∏yw na lokalizacj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ogólnie bioràc, chodzi z jednej strony o prowadzenie tych polityk
w obliczu wyst´powania ró˝norodnych zak∏óceƒ rynkowych (np. koncepcja poszukiwania rent i zysków czy koncepcja „strategicznej polityki handlowej”), z drugiej zaÊ o prowadzenie polityki przy mo˝liwie maksymalnym wykorzystaniu tzw. si∏ rynkowych. Warto skonfrontowaç ze sobà te
koncepcje, a ÊciÊlej – koncepcj´ strategicznej polityki handlowej i koncepcj´ tzw. zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjnoÊci.
Autorzy tzw. strategicznej polityki handlowej (w tym m.in. J. Brander,
J. Grossman i P. Krugman) twierdzà, ˝e w warunkach konkurencji niedoskona∏ej aktywna zagraniczna polityka ekonomiczna paƒstwa mo˝e byç
korzystniejsza ni˝ polityka wolnorynkowa i wolnohandlowa. Ich zdaniem,
10 Na ten temat zob. szerzej m.in. Siebert (1999); Bo˝yk, Misala, Pu∏awski (2002); Micha∏ek

(2002) oraz cytowana tam literatura fachowa.
11 Zob. szerzej: So∏daczuk, Misala (2001), Kisela (2001) oraz cytowana tam literatura fachowa.
12 Ibidem.
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w∏aÊnie aktywna polityka w sferze mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych (m.in. dlatego przewrotnie i zach´cajàco nazywana strategicznà) powinna byç skierowana na odgórne tworzenie warunków umo˝liwiajàcych przechwytywanie nadwy˝ek ekonomicznych (dochodów
z wymiany mi´dzynarodowej) od zagranicznych konkurentów. Innymi
s∏owy, chodzi o to, aby poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów
narodowej polityki ekonomicznej (w tym zagranicznej i mi´dzynarodowej)
doprowadziç do osiàgni´cia wy˝szej stopy zysku w danej ga∏´zi przemys∏u
czy w okreÊlonych segmentach gospodarki) w porównaniu z innymi ga∏´ziami (segmentami) o podobnym stopniu ryzyka lub te˝ – co jest rozwiàzaniem alternatywnym – doprowadziç do osiàgni´cia wy˝szych p∏ac w danej ga∏´zi (lub jej segmencie) ni˝ w innych, w których sà zatrudnieni
pracownicy o zbli˝onym poziomie kwalifikacji. JeÊli zatem w danej ga∏´zi
czy bran˝y, a nawet w zakresie danego produktu istniejà pewne renty (zyski) do przej´cia, to poprzez umiej´tnie prowadzonà strategicznà (zagranicznà i mi´dzynarodowà) polityk´ ekonomicznà (np. poprzez odpowiednie konstruowanie taryf celnych czy stosowanie strategicznych
subsydiów) mo˝na zapewniç danemu krajowi wi´kszy udzia∏ w rentach
(zyskach) wydajniejszych bran˝, a ostatecznie zwi´kszyç rozmiary i zmieniç struktur´ dochodu narodowego. Na tej samej zasadzie faktycznie dyskryminowane wewnàtrz danego kraju sektory i bran˝e o niskich rentach
nale˝y niejako pozostawiç do dyspozycji innych krajów. Wtedy pojawiajà
si´ jednak liczne problemy, w tym zw∏aszcza, pomijajàc istotne przecie˝
koszty protekcjonizmu, problem identyfikacji owych sektorów, ga∏´zi czy
produktów, a tak˝e problem odgórnego sterowania ich rozwojem d∏ugookresowym, czego konsekwencje widaç wyraênie m.in. w krajach cz∏onkowskich by∏ej RWPG, w tym tak˝e w Polsce.
Alternatywà strategicznej polityki handlowej i wczeÊniejszych jej koncepcji (np. koncepcji poszukiwania rent i dochodów), a zarazem jej odbiciem jest teoria zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjnoÊci,
której autorami i zwolennikami sà zw∏aszcza ekonomiÊci niemieccy,
okreÊlajàcy jej istot´ nazwà „Standortwettbewerb” (ang. – locational
competition)13. Nie dziwi to chocia˝by w kontekÊcie wczeÊniejszych
rozwa˝aƒ dotyczàcych teorii lokalizacji. Ta koncepcja zas∏uguje na
uwag´ g∏ównie dlatego, ˝e w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski znaj13 Zob. szerzej: Giersch (1979); Rauscher (1993); Sinn (1993); Heitger, Stehn (1999); Siebert

(1993, 1995, 1999).
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duje si´ zapis o docelowym modelu rozwoju spo∏eczno–gospodarczego
Polski. Chodzi notabene o model socjalnej gospodarki rynkowej (tzw.
Soziale Marktwirtschaft), w którym zak∏ada si´ m.in. – co warto podkreÊliç – ca∏kowità niezale˝noÊç banku centralnego. Logicznie rzecz
bioràc, do tego modelu trzeba dostosowaç tak˝e polityk´ gospodarczà,
w tym polityk´ konkurowania w skali mi´dzynarodowej.
Zgodnie z nazwà, na istot´ koncepcji kszta∏towania zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjnoÊci14 sk∏adajà si´ dwa elementy. Pierwszy z nich to
tworzenie za pomocà ró˝nych instrumentów wewn´trznej i zagranicznej polityki ekonomicznej sprzyjajàcych warunków do konkurowania mi´dzy sobà
ró˝nego typu podmiotów gospodarczych, a zarazem sprzyjajàcych warunków
do nap∏ywu do danego kraju mobilnych w skali mi´dzynarodowej czynników
wytwórczych, zw∏aszcza kapita∏u i wiedzy technicznej. Przy dysponowaniu
odpowiednià strategià d∏ugookresowà mo˝e to, oczywiÊcie, pozytywnie wp∏ywaç na rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych jego regionów, poprzez
wzrost efektów zastosowania wewn´trznych, niemobilnych czynników. Drugi element omawianej koncepcji to intensyfikacja konkurencji mi´dzy przedsi´biorstwami wewnàtrz kraju ubiegajàcego si´ o zagraniczne czynniki wytwórcze oraz podnoszenie w ten sposób poziomu mi´dzynarodowej
konkurencyjnoÊci i pozycji konkurencyjnej ca∏ego kraju (por. schemat 4).
Alternatywa tzw. strategicznej polityki handlowej, w postaci tzw. koncepcji zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjnoÊci, wydaje si´
nadzwyczaj interesujàca. Trzeba jednak dodaç, ˝e realizacja tej koncepcji wymaga spe∏nienia wielu warunków. Chodzi o warunki normalnego funkcjonowania tzw. socjalnej gospodarki rynkowej. Nie sà one
zbyt skomplikowane. Tyle tylko, ˝e trzeba je znaç, rozumieç i stosowaç.
Jak wykazujà dotychczasowe doÊwiadczenia, z tym jest ju˝ trudniej.
A szkoda, zw∏aszcza w przypadku takiego kraju, jak Polska.
W Polsce mo˝na te˝ prowadziç rozsàdnà polityk´ gospodarczà. Jak si´ wydaje, aby jà prowadziç, trzeba jednak przede wszystkim zapoznaç si´ z odpowiednià teorià. Dla wielu jest to trudne. W Êwietle teorii konsekwencje
tego stanu sà powa˝ne i d∏ugookresowe. To stwierdzenie mo˝e boleç, ale
zarazem zmusza do refleksji, zw∏aszcza w warunkach globalizacji.
14 OkreÊlenie nazwy koncepcji (teorii) jest moje (J.M.). Z t∏umaczeniem okreÊlenia tej koncepcji i

wyjaÊnieniem jej istoty ma k∏opoty wielu ekonomistów spoza Niemiec. Por. Findlay (1995); Minford
(1995); North (1995); Siebert (1999).
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Konkurowanie instytucjonalne
(instytutional competition)
Otoczenie kraju „A”

Kraj „A”
Rzàd i inne naczelne
instytucje (np. bank
centralny)
Przedsi´biorstwa
produkcyjne,
handlowe itd.

Rzàdy i inne naczelne
instytucje gospodarcze

Konkurowanie
w sferze towarów
i us∏ug

Przedsi´biorstwa
produkcyjne, handlowe
itd.

Czynniki wytwórcze
(si∏a robocza, kapita∏ itd.)

Czynniki wytwórcze
(si∏a robocza, kapita∏ itd.)

Konkurowanie w sferze
czynników wytwórczych

Schemat 4. G
G∏ó
∏ówne
wne elementy kszta
kszta∏towania
towania konk
konkur
urencyjno
encyjnoÊci
ci w skali
mi´dzynar
mi
dzynarodowej
odowej zgodnie z tzw
tzw.. koncepcj
koncepcjà zlokalizowanego
konkur
konk
urowania
owania i konk
konkur
urencyjno
encyjnoÊci
ci
èród∏o: Siebert, Klodt (1998) oraz w∏asne uzupe∏nienia.

Podsumowanie i wnioski
W Êwietle teorii mi´dzynarodowych stosunków gospodarczych i teorii
lokalizacji optymalnym rozwiàzaniem jest pe∏na liberalizacja przep∏ywów produktów i czynników wytwórczych. Otwarcie granic powinno
∏àczyç poszczególne kraje i narody. Z wielu wzgl´dów nie jest to wspó∏czeÊnie mo˝liwe. Dlatego te˝ mamy do czynienia z rozwiàzaniami suboptymalnymi. Chodzi o powstawanie regionalnych ugrupowaƒ integracyjnych (tzw. rozwiàzania drugie po najlepszych – second best
solutions) w postaci stref wolnego handlu, unii celnych, wspólnych
rynków itd. Uwzgl´dniajàc dotychczasowy dorobek teoretyczny i dotychczasowy rozwój gospodarki Êwiatowej mo˝na stwierdziç, ˝e warto
uczestniczyç w procesie tworzenia ugrupowaƒ integracyjnych.
Nawet w warunkach wolnego rynku i handlu trzeba si´ liczyç z mo˝liwoÊcià ró˝nicowania si´ poziomów rozwoju gospodarczego poszczegól-
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nych krajów i ich grup. Muszà temu towarzyszyç zmiany przestrzennej (geograficznej) lokalizacji dzia∏alnoÊci gospodarczej. W Êwietle
teorii sà one pochodnà wyst´powania tzw. efektów alokacyjnych i akumulacyjnych. Zgodnie z teorià, najwi´ksze mo˝liwoÊci akumulacji
zasobów istniejà przy tym w przypadku tzw. dynamicznych ga∏´zi
przemys∏u i sektora us∏ugowego.
Poprzez prowadzenie polityki gospodarczej na szczeblu narodowym lub
– zw∏aszcza – mi´dzynarodowym mo˝na w mniejszym lub wi´kszym
stopniu przeciwdzia∏aç wielu negatywnym skutkom nieracjonalnej alokacji zasobów, a tak˝e sprzyjaç ujawnianiu si´ pozytywnych efektów
akumulacyjnych.
W ten sposób mo˝na tak˝e przeciwdzia∏aç ujawnianiu si´ negatywnych
skutków efektów lokalizacyjnych. W Êwietle teorii, lepsze efekty mo˝na
osiàgnàç w ramach ugrupowania integracyjnego ni˝ si∏ami jednego
kraju. Du˝e znaczenie ma przy tym koncepcja rozwoju gospodarczego
okreÊlonego kraju lub grupy krajów oraz zwiàzana z tym koncepcja rozwoju zewn´trznych powiàzaƒ ekonomicznych. SpoÊród wielu mo˝liwych – jak si´ wydaje – na szczególnà uwag´ zas∏uguje koncepcja zlokalizowanego konkurowania i konkurencyjnoÊci.
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