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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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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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