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Wstęp

W najbardziej ogólnym ujęciu gospodarka światowa to historycznie ukształtowany 
system zmieniających się w czasie i przestrzeni wszelakich powiązań między różnorod-
nymi podmiotami międzynarodowych stosunków gospodarczych lub inaczej – ekonomii 
międzynarodowej (international economics). W tym systemie i jego różnorodnie rozu-
mianych podsystemach zachodziły i zachodzą nadal, zresztą nie bez przyczyn, istotne 
zmiany, które można w dużej mierze wyjaśnić na gruncie ściśle teoretycznym.

Głównym celem opracowania jest przedstawienie nowych i/lub prawie nowych 
zjawisk oraz tendencji we współczesnej gospodarce światowej ze wskazaniem na tra-
dycyjne i najnowsze próby ich uzasadniania oraz wyjaśnienia. Oczywiście nowe i/lub 
prawie nowe zjawiska i tendencje trzeba koniecznie rozpatrywać na tle wcześniejszych, 
co nie jest łatwym zadaniem. Z wielu różnorodnych względów warto jednak podjąć 
odpowiednią próbę.

Ogólna charakterystyka rozwoju gospodarki światowej

Z rozwojem gospodarki światowej mamy do czynienia od przełomu XVIII i XIX 
wieku, kiedy to różnorodne powiązania między wszelkiego typu podmiotami gospo-
darczymi przekroczyły wyraźnie granice poszczególnych krajów i ich grup oraz zaczęły 
stanowić coraz bardziej wyraźną, skomplikowaną całość. Można przy tym wyróżnić kilka 
cech charakterystycznych rozwoju tejże gospodarki. Do najważniejszych należą:
a) długookresowa intensyfikacja międzynarodowych powiązań gospodarczych 

ze wszystkimi tego skutkami;
b) zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących w tych powiązaniach oraz różnico-

wanie się form powiązań międzynarodowych;
c) cykliczny rozwój1.

Istotną, immanentną cechą rozwoju gospodarki światowej – stanowiącą pochodną 
rozwoju społecznego podziału pracy w skali międzynarodowej – była dotychczas in-
tensyfikacja powiązań gospodarczych między różnorodnymi podmiotami z różnych 
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krajów i ich grup, co sprzyjało w sumie wzrostowi poziomu dobrobytu świata jako 
całości. W każdym razie – pomijając na razie specyficzne okresy – wskutek rozwoju 
szeroko rozumianej wymiany międzynarodowej mamy do czynienia od ponad 200 lat 
z trendem wyraźnego wzrostu dochodu na świecie, a także – choć nierównomiernie 
– dochodu per capita2 (por. tabela 1).

Tabela 1.  Zmiany podstawowych wskaźników dotyczących rozwoju gospodarki światowej 
w XIX, XX i na początku XXI wieku (%)

Wyszczególnienie 1850–1913 1950–1973 1974–2007 1950–2007

Liczba ludności
Produkt krajowy brutto (PKB)
PKB per capita
Wartość zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w PKB świata

0,8
2,1
1,3

–

1,9
5,1
3,1

–

1,6
2,9
1,2

5,2a

1,7
3,8
2,0

25,3b

a Dane od 1982 roku.
b Dane za 2006 rok.
Źródło: World Trade Organization (2009, s. 15).

Rozwój gospodarki światowej – o czym też dalej – wyróżnia się wysokim stopniem 
zróżnicowania i różnicowania się podmiotów, przedmiotów i form wymiany między-
narodowej. Współczesna gospodarka światowa w coraz mniejszym stopniu przypo-
mina tradycyjną gospodarkę światową opartą na międzygałęziowym podziale pracy 
i narodowych podmiotach gospodarczych. Z tego też względu jest to gospodarka coraz 
bardziej umiędzynarodowiona (odcinkowo nawet zglobalizowana). Co więcej, z wielu 
różnorodnych względów można mówić o przekształcaniu się współczesnej gospodarki 
światowej w gospodarkę globalną, rozumianą jako proces tworzenia się jednolitego 
rynku towarów, usług i czynników wytwórczych obejmującego wszystkie kraje i regio-
ny (subsystemy). Na razie ujmujemy to hasłowo „od internacjonalizacji do globalizacji 
międzynarodowego życia gospodarczego”, dodając wstępnie, że chodzi o wiele innych 
jeszcze aspektów owej internacjonalizacji i globalizacji.

Istotnym skutkiem rozwoju międzynarodowego podziału pracy i gospodarki świa-
towej jest m.in. wzrost zależności i współzależności gospodarczej różnych podmiotów 
w sferze handlu towarami i usługami oraz w zakresie międzynarodowych przepływów 
czynników wytwórczych. W związku z tym mamy m.in. okresowo do czynienia z wystę-
powaniem przenoszenia się w skali międzynarodowej cykli koniunkturalnych; określony 
impuls zewnętrzny (pozytywny lub negatywny) w danym kraju lub ich grupie poprzez 
różne ścieżki transmisji wywołuje bezpośrednie i pośrednie efekty dla danego kraju 
lub ich grupy, zaś następnie odpowiednie reakcje dostosowawcze, a ściślej grupę owych 
reakcji, rozumianych jako zmiany w sferze realnej w polityce gospodarczej. Owe cykle 
są często zsynchronizowane ze sobą.
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Z bliżej nieokreślonych względów – choć dla ekonomisty zrozumiałych – mimo 
ogólnego długookresowego wzrostu skuteczności funkcjonowania międzynarodowego 
podziału pracy i gospodarki światowej jako całości, analitycy odpowiednich problemów 
są raczej skłonni analizować przyczyny i skutki swego rodzaju załamań w rozwoju tejże 
gospodarki, zwłaszcza głębokich depresji.

Ogólnie rzecz biorąc, swoiste załamania rozwoju gospodarki światowej były spo-
wodowane wojnami (zwłaszcza I i II wojną światową) oraz nałożeniem się na siebie 
różnorodnych recesji gospodarczych zapoczątkowanych zazwyczaj w sferze finansów 
(głównie w Stanach Zjednoczonych) i określanych mianem kryzysów. Wśród tych zna-
czące były w szczególności:
a) tzw. wielki kryzys gospodarczy w okresie 1929–1933;
b) ogólnoświatowa recesja w okresie 1974–1975;
c) ogólnoświatowe recesje w okresach 1953–1954, 1982–1983, 1992–1993 oraz 2001–2003;
d) tzw. nowy kryzys finansowy i gospodarczy zapoczątkowany w 2007 roku w Stanach 

Zjednoczonych i rozprzestrzeniający się na właściwie wszystkie kraje świata, w tym 
– choć dotychczas w ograniczonym stopniu – również na Polskę.
Mniej lub bardziej nasilone nakładanie się na siebie wielu negatywnych impulsów 

w skali ogólnoświatowej to tylko jedna strona zagadnienia. Drugą, ogólną stronę stano-
wią tzw. pozytywne cykle N. Kondratiefa, które tenże ekonomista przedstawił, bazując 
głównie na dorobku J. Schumpetera3, a które H. Siebert4 przedstawia następująco:
a) pierwszy cykl Kondratiefa (1800–1850); wynalezienie i skutki stosowania maszyny 

parowej;
b) drugi cykl Kondratiefa (1850–1890); wytop stali i budowa połączeń kolejowych;
c) trzeci cykl Kondratiefa (1890–1950); zastosowanie technologii elektronicznej i elektro-

technicznej oraz różnorodnych wynalazków w zakresie przemysłu chemicznego;
d) czwarty cykl Kondratiefa (1950–1990); dalsze wynalazki oraz dynamiczny rozwój 

przemysłu motoryzacyjnego i petrochemicznego;
e) piąty cykl Kondratiefa (1990–2020); dynamiczny rozwój informatyki, technologii 

informatycznych i biotechnologii.
Współcześnie nie ulega wątpliwości, że rozważania J. Schumpetera i następnie 

N. Kondratiefa o długich, mniej więcej pięćdziesięcioletnich cyklach (zsynchronizo-
wanych ze sobą) miały początkowo na celu wyjaśnienie zmian w gospodarce światowej 
XIX i początków XX wieku przy wyraźnym docenianiu przełomowych wynalazków oraz 
„skokowego” postępu technicznego dla okresów przyspieszeń i następnie odpowiednich 
procesów dostosowawczych, a w tym m.in. zmian cen surowców, gotowych produktów 
i ich części składowych, poziomu płac, stóp procentowych itd. Co więcej, ewidentnie 
dotychczas występujące cykle w rozwoju gospodarki światowej dzieli się na kilka innych 
(np. specyficzne cykle według N. Kaldora, F.A. Hayeka czy też R. Lucasa, F.E. Kyrklanda 
i E.C. Prescotta)5. Nie mamy jednak do czynienia z pełnym teoretycznym wyjaśnieniem 
ich występowania. Wiadomo jedynie, że występują oraz że nie wyjaśniono dostatecznie 
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wszystkich przyczyn ich występowania. Między innymi dlatego mamy współcześnie 
do czynienia z tzw. nowym kryzysem finansowym i szerzej rozumianym kryzysem go-
spodarczym o charakterze ogólnoświatowym. Można zaryzykować stwierdzenie, że jest 
to kryzys podobny chociażby do tego z przełomu lat 20. i 30. XX wieku, ale zarazem 
wyraźnie odmienny6. Nie przeczy to jednak ogólnej tezie, że mamy nadal do czynienia 
z cyklicznym rozwojem gospodarki światowej. Co więcej, współcześnie jesteśmy świad-
kami kolejnego jej cyklu rozwojowego, co warto dostrzegać również z tzw. polskiego 
punktu widzenia.

Internacjonalizacja i globalizacja rynków; główne przyczyny i przejawy

Wielu polskich i zagranicznych autorów różnorodnych publikacji utożsamia często 
ze sobą pojęcia internacjonalizacji i globalizacji, niektórzy zaś używają nawet błędnie 
pojęcia globalizacja gospodarki światowej, do której współcześnie bardzo jeszcze daleko 
i to z każdego punktu widzenia (politycznego, militarnego, społecznego czy ekono-
micznego i strukturalnego). Z czysto ekonomicznego punktu widzenia (uwzględniając 
odpowiedni dorobek teoretyczny i dotychczasowe doświadczenia), można mówić i pi-
sać wyłącznie o procesie internacjonalizacji i „wycinkowej” globalizacji rynków, tzn. 
tylko niektórych z nich. Różne są tego przyczyny. Nie sposób ich przy tym sprowadzać 
do spłyconych wyjaśnień typu „rewolucja transportowa” czy „rewolucja telekomuni-
kacyjna”. Owe „rewolucje” są współcześnie ważkie, ale ich przyczyn warto się chyba 
doszukiwać znacznie głębiej, co wielu wybitnych analityków rozwoju gospodarczego 
świata dostrzegało już wiele wieków temu i o czym warto przypomnieć m.in. autorom 
wielu współczesnych, wysublimowanych i zmatematyzowanych, często do przesady, 
modeli ekonometrycznych. Po prostu, tak jak było od początku działalności gospodarczej 
ludzi, źródłem owych „rewolucji” jest mniej lub bardziej skokowy rozwój sił wytwór-
czych, któremu to rozwojowi towarzyszyły zawsze określone stosunki produkcji oraz 
stopień zaawansowania tzw. nadbudowy rozumianej jako zbiór idei, różnego rodzaju 
norm, wzorców zachowań itd.; są to dynamiczne elementy, które niewątpliwie trudno 
ująć w modelach ekonometrycznych w jedną spójną całość.

Historia gospodarcza dostarcza dostatecznych dowodów na rzecz tez, że konkuro-
wano zawsze i wszędzie, wykorzystywano wszelkie możliwości i sposoby konkurowania 
oraz że w pewnym momencie – miało to miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku – owo 
konkurowanie przekroczyło granice poszczególnych krajów i narodów. Wtedy to zapo-
czątkowano procesy internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) wymiany w skali glo-
balnej produktów (towarów i usług) oraz podstawowych czynników wytwórczych (siły 
roboczej, kapitału i wiedzy technicznej). Właściwie do połowy XX wieku – ze znanymi 
zakłóceniami – rozwój handlu międzynarodowego jakby decydował o kształtowaniu się 
intensywności i struktury międzynarodowych przepływów czynników wytwórczych. 
W międzyczasie wiele się zmieniło; to właśnie międzynarodowe przepływy mobilnych 
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czynników wytwórczych, zwłaszcza szeroko rozumianego kapitału (w tym tzw. kapitału 
ludzkiego) decydują współcześnie w dużej mierze o kształtowaniu się intensywności 
i struktury handlu międzynarodowego, co jest niewątpliwie swoistym novum, na które 
warto zwrócić uwagę.

Jeśli pominiemy kryzys z lat 1974–1975, to właściwie w całym okresie po II wojnie 
światowej (nawet w okresach tzw. minirecesji), aż do 2007 roku obserwowano postępu-
jący proces internacjonalizacji międzynarodowych przepływów produktów i czynników 
wytwórczych, rozumiany jako zmniejszający się stopień segmentacji odpowiednich 
rynków w skali światowej. Można to ująć w sposób syntetyczny (por. tab. 2).

Tabela 2.  Przejawy i główne przyczyny internacjonalizacji i globalizacji rynków 
w gospodarce światowej po II wojnie światowej

Wyszczególnienie Przejawy Główne przyczyny

1. Obrót towarowy średnio dwukrotnie wyższe 
tempo wzrostu handlu 
światowego niż tempo wzrostu 
produkcji światowej i PKB 
świata; wzrost znaczenia handlu 
wewnątrzgałęziowego

dążenie do podwyższenia 
poziomu dobrobytu w warunkach 
szybkiego wzrostu poziomu 
rozwoju sił wytwórczych i zmian 
stosunków produkcji oraz 
nadbudowy w coraz większej 
liczbie krajów świata

2. Obrót usługami wyższe tempo wzrostu obrotów 
niż tempo światowego handlu 
towarami; wzrost znaczenia 
równoległej wymiany usług

jak wyżej oraz wzrost znaczenia 
sektora usługowego w rozwoju 
gospodarczym

3. Przepływy kapitału
− zagraniczne 

inwestycje 
bezpośrednie

− kapitał 
pożyczkowy

średnio kilkakrotnie wyższe 
tempo wzrostu przepływów 
niż tempo wzrostu handlu 
światowego

rozmiar obrotów i ich przyrost 
niemożliwe do kwantyfi kacji; 
zglobalizowane rynki fi nansowe

jak wyżej

4. Przepływy wiedzy 
technicznej 
ucieleśnionej 
i nieucieleśnionej

wysokie tempo wzrostu obrotów 
towarami technologicznie 
intensywnymi oraz ich częściami 
składowymi; wysokie tempo 
wzrostu wartości obrotów 
patentami, licencjami itd.

jak wyżej

Źródło: Opracowanie własne.

Procesów internacjonalizacji i globalizacji życia gospodarczego we współczesnej go-
spodarce światowej nie sposób sprowadzać tylko i wyłącznie do zmniejszania się stopnia 
segmentacji rynków produktów i wymienianych czynników wytwórczych. Po pierwsze, 
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współcześnie owe czynniki można dzielić na różne sposoby i trzeba koniecznie uwzględ-
niać dodatkowo różne sposoby wymiany oraz gospodarowania w skali międzynarodowej 
czynnikiem określanym jako „środowisko naturalne”. Po drugie, co jest chyba nie mniej 
ważne, zakres omawianych procesów wykracza znacznie poza zmniejszający się stopień 
segmentacji rynków, co – jak wiadomo – nie odbywa się w sposób równomierny.

W kierunku globalizacji działalności gospodarczej sensu stricto

We współczesnej gospodarce światowej trudno nie dostrzec kilku wymiarów i zakre-
sów postępującego procesu internacjonalizacji życia gospodarczego. Kierunki rozwoju 
tego procesu oraz podstawowe przykłady przedstawia się w tabeli 3.

Tabela 3.  Formy i przykłady internacjonalizacji życia gospodarczego we współczesnej 
gospodarce światowej

Formy Przykłady

Internacjonalizacja 
rynków

A. Internacjonalizacja rynków
a) towarów
b) usług
c) czynników wytwórczych, a zwłaszcza

− siły roboczej
− kapitału oraz pieniądza
− wiedzy technicznej
− środowiska naturalnego

Internacjonalizacja 
efektów ubocznych 
rozwoju społeczno-
-gospodarczego

A. Internacjonalizacja efektów po stronie produkcji (np. problem 
wyczerpywania się zasobów surowców naturalnych, problem 
szeroko rozumianego zanieczyszczenia środowiska naturalnego)

B. Internacjonalizacja efektów po stronie konsumpcji (głównie 
upowszechnianie się różnorodnych wzorców konsumpcji, które 
można umownie podzielić na sprzyjające rozwojowi człowieka 
lub też nie)

Internacjonalizacja 
instytucji, organizacji 
i instrumentów polityki 
ekonomicznej

A. Internacjonalizacja narodowych instytucji gospodarczych 
i politycznych (np. parlamenty i rządy)

B. Internacjonalizacja instytucji obsługujących szeroko 
rozumiany obrót międzynarodowy (np. banki, towarzystwa 
ubezpieczeniowe i asekuracyjne, spółki telekomunikacyjne 
i pocztowe) oraz organizacji międzynarodowych

C. Internacjonalizacja działalności różnorodnych grup nacisku 
(np. instytucje ochrony praw producenta i konsumenta, ale też 
różnorodne mafi e)

Źródło: Opracowania własne.
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Cechą charakterystyczną rozwoju współczesnej gospodarki światowej jest narastanie 
w skali globu różnego rodzaju efektów internacjonalizacji rynków. Chodzi m.in. o wiele 
pozytywnych, lecz zarazem wiele negatywnych zjawisk i tendencji w sferze produkcji 
i konsumpcji. Ale chodzi także o wieloaspektowy, postępujący proces internacjonalizacji 
instytucji, organizacji i instrumentów polityki ekonomicznej.

Ogólnie rzecz biorąc, od połowy lat 50. XX wieku do 2009 roku – z pewnymi okre-
sami wyjątkowymi – postępujący proces internacjonalizacji życia gospodarczego „zmie-
rzał” w kierunku globalizacji w tym sensie, że – jak napisał swego czasu A. Gidden s 
– ową globalizację trzeba ujmować jako „[…] intensyfikację ogólnoświatowych powiązań 
społecznych, poprzez które oddalone od siebie różnorodne miejsca są coraz bardziej 
powiązane ze sobą, że wydarzenia w jakimś miejscu stanowią konsekwencję ich rozwoju 
odbywającego się w innym miejscu, oddalonym o wiele kilometrów, ale i odwrotnie”7. 
W sumie zatem przynajmniej w tymże analizowanym okresie można było mówić o swo-
istej kompresji zdarzeń ekonomicznych – zresztą nie tylko – typu „czas–przestrzeń”, 
że wykorzystując wzrost poziomu sił wytwórczych, zmieniające się stosunki produkcji 
oraz zmiany w tzw. nadbudowie w wielu krajach świata (w tym w byłych krajach socja-
listycznych z Polską na czele) starano się niejako skrócić w możliwie szybkim tempie 
różnego rodzaju „przestrzenne” trudności po to, aby na globie ziemskim rozszerzyć 
zakres różnorodnych procesów i zjawisk, które mają w ostateczności służyć wzrostowi 
poziomu dobrobytu wszystkich ludzi świata. Do końca 2009 roku nie w pełni to się udało, 
m.in. (choć nie tylko) wskutek wielowymiarowych rozbieżności interesów podstawowych 
„aktorów” współczesnej gospodarki światowej.

Podmioty współczesnej gospodarki światowej i zarys ich działalności

W ramach tradycyjnej gospodarki światowej podmiotami międzynarodowego po-
działu pracy były właściwie tylko kraje (ściślej ich władze narodowe), a także funkcjonu-
jące na terenie tychże krajów gospodarstwa domowe oraz różnego typu przedsiębiorstwa. 
W międzyczasie obserwowano wyraźny wzrost liczby owych podmiotów, a także istotne 
zmiany funkcji niektórych z nich (por. tab. 4).

Rola gospodarstw domowych jako podstawowych podmiotów gospodarujących i pro-
wadzących rozrachunek ekonomiczny z szeroko rozumianym otoczeniem (wewnątrz-
krajowym i ponadkrajowym) była i pozostaje nadal istotna. Gospodarstwa domowe 
(rodziny i ich członkowie) uczestniczyły też oraz uczestniczą nadal w międzynarodowym 
obrocie gospodarczym bądź pośrednio, np. jako konsumenci względnie biorcy impor-
towanych dóbr i usług, bądź też bezpośrednio, jako importerzy i eksporterzy towarów, 
usług i czynników wytwórczych, np. kapitału, a także jako nośniki nieucieleśnionej 
wiedzy technicznej. Głównym motywem działalności gospodarstw domowych i ich 
przedstawicieli w skali międzynarodowej było i pozostaje nadal podwyższenie poziomu 
dobrobytu przy wykorzystywaniu podstawowych zasad rozwoju wymiany międzyna-
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rodowej, w tym m.in. dynamicznie ujmowanej zasady przewag względnych i zasady 
obfitości zasobów, a także przy wykorzystywaniu różnorodnych korzyści skali w sferze 
produkcji i zbytu. Na przełomie XX i XXI wieku obserwowano przy tym intensyfikację 
wykorzystywania owych możliwości przez gospodarstwa domowe głównie wskutek 
upadku gospodarki nakazowo-rozdzielczej w Polsce i wielu innych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, rozpadu byłego Związku Radzieckiego czy też liberalizacji 
zasad rozwoju działalności gospodarczej w Indiach, Chinach i kilku innych krajach 
Azji oraz Ameryki Południowej8.

Tabela 4.  Podział podmiotów współczesnego międzynarodowego podziału pracy 
i gospodarki światowej

Podmioty Przykłady i uwagi

1. Gospodarstwa domowe pierwotni i współcześni producenci oraz konsumenci 
dóbr i usług prowadzący rozrachunek gospodarczy 
z otoczeniem, a zarazem mniej lub bardziej skłonni 
do oszczędzania i inwestowania oraz mniej lub bardziej 
inwencyjni i innowacyjni

2. Krajowe (narodowe) organizacje 
gospodarcze

przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa 
usługowe, banki

3. Krajowe (narodowe) zrzeszenia 
producentów i konsumentów

kartele i konglomeraty producentów, ugrupowania 
ochrony praw ludzi, w tym praw konsumentów

4. Krajowe (narodowe) władze 
gospodarcze

organy krajowe (narodowe) odpowiedzialne za rozwój 
gospodarki narodowej i jej zewnętrznych powiązań 
ekonomicznych (np. bank centralny, parlament, rząd, 
ministerstwa i instytucje wspomagające ich działalność)

5. Organy i instytucje regionalnych 
ugrupowań integracyjnych

organy i instytucje o charakterze międzynarodowym 
i zarazem regionalnym (np. organy i instytucje Unii 
Europejskiej)

6. Międzynarodowe organizacje 
gospodarcze i ich 
wyspecjalizowane instytucje

organizacje systemu ONZ oraz – współcześnie 
w szczególności – Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz 
Światowa Organizacja Handlu

7. Wielkie korporacje 
transnarodowe (WKT)

przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie 
co najmniej dwóch krajów, często z orientacją 
na uzyskiwanie zysków w skali całego globu 
(np. Volkswagen czy Coca-Cola)

Źródło: Opracowania własne.

Podobnymi motywami i przesłankami działalności gospodarczej kierują się od dawna 
krajowe (narodowe) organizacje gospodarcze w postaci różnego typu przedsiębiorstw, 
z bankami włącznie. Właściwie to samo odnosi się do wyższej grupy podmiotów, określo-



Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej 35

nych wcześniej jako krajowe (narodowe) zrzeszenia producentów i konsumentów. Już 
z samego ich określenia wynika, że odpowiednie ich władze uwzględniają w mniejszym 
lub większym stopniu różnorodne interesy, z jednej strony w sferze szeroko rozumianej 
produkcji, oraz z drugiej w sferze szeroko rozumianej konsumpcji. Z naszego punktu 
widzenia ważne jest to, że współcześnie krajowe (narodowe) zrzeszenia producentów 
i konsumentów wyraźnie wykazują chęć zacieśnienia współpracy w skali ponadkrajowej 
(np. międzynarodowa współpraca producentów wielu surowców naturalnych czy też 
międzynarodowa współpraca zwolenników ruchu na rzecz ochrony środowiska okre-
ślana powszechnie mianem Greenpeace). Co więcej, można mówić o zwiększaniu się 
intensywności odpowiednich obszarów tejże współpracy ze wszystkimi tego skutkami 
dla rozwoju współczesnej gospodarki światowej.

Szeroko rozumiane krajowe (narodowe) władze gospodarcze (bank centralny, 
parlament, rząd itd.) ujmowane jako całość odgrywają nadal istotną rolę w rozwoju 
międzynarodowego podziału pracy i współczesnej gospodarki światowej. Mimo względ-
nego spadku ich znaczenia na rzecz innych pomiotów – o czym będzie jeszcze mowa – te 
władze decydują bowiem nadal w istotnym stopniu o kształtowaniu się międzynarodowej 
zdolności konkurencyjnej i międzynarodowej pozycji konkurencyjnej poszczególnych 
krajów, które ewidentnie się zmieniają (np. na korzyść Chin i Indii). Jest to związane 
z tym, że w międzynarodowej walce konkurencyjnej istotną rolę – jeśli nie decydującą 
– odgrywają nadal szeroko rozumiane uwarunkowania instytucjonalno-instrumentalne 
(inaczej – systemowe) funkcjonowania gospodarki narodowej danego kraju lub grupy 
krajów, które mniej lub bardziej sprzyjają uzyskiwaniu przewag konkurencyjnych przez 
podmioty funkcjonujące na ich terenie (por. rys. 1).

Istotnym novum we współczesnej gospodarce światowej jest chęć dostosowywania 
strategii gospodarczych poszczególnych krajów i ich grup do określonych realiów rozwoju 
gospodarczego. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnia się strategię krajów-liderów (economics 
leaders) oraz strategie tzw. krajów doganiających (catching-up countries), oczywiście 
z włączeniem odpowiednich wykorzystywanych instrumentów szeroko rozumianej 
polityki ekonomicznej. Ale to nie wszystko. Dla przykładu J. Sachs odróżnia wyraźnie 
od siebie odpowiednie strategie i politykę następujących grup krajów:
a) kraje, w których w polityce gospodarczej kładzie się nacisk na wzrost endogeniczny;
b) kraje, w których w polityce gospodarczej chodzi o wzrost gospodarczy typu do-

ganiania (catching-up growth), którego istota sprowadza się do realizacji procesu 
zmniejszania dystansu ekonomicznego i technologicznego w stosunku do krajów 
przodujących, głównie – choć nie tylko – poprzez stymulowanie międzynarodowych 
przepływów kapitału i wiedzy technicznej (catching-up policy);

c) kraje, w których w polityce gospodarczej dąży się do wykorzystywania różnego typu 
zasobów naturalnych (resources-based growth policy);

d) kraje, w których polityka gospodarcza powoduje wzrost typu maltuzjańskiej zapaści 
(Malthusian decline policy), rozumianej jako proces obniżania się dochodów per 
capita, m.in. wskutek nadmiernego przyrostu ludności w stosunku do możliwości 
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ekonomicznych, ograniczonych możliwości inwencyjno-innowacyjnych oraz ogra-
niczonych rozmiarów obrotów zagranicznych;

e) kraje, w których prowadzi się politykę rozwoju autarkicznego (economic isolation 
policy)9.

Międzynarodowa konkurencyjność
włącznie z odpowiednią zdolnością

Wzrost i rozwój gospodarczy

Wzrost w ujęciu ilościowym Wzrost w ujęciu jakościowym

Czynniki wytwórcze
Uwarunkowania

instytucjonalno-instrumentalne
Jakość środowiska

naturalnego

Proces kombinowania i zużywania
czynników wytwórczych

Praca Kapitał Wiedza
techniczna

Ziemia,
woda i powietrze

Surowce

Rysunek 1.  Zarys podstawowych uwarunkowań konkurowania oraz wzrostu i rozwoju 
gospodarczego poszczególnych krajów i ich grup we współczesnej gospodarce 
światowej

Źródło: Opracowanie własne.

W procesach internacjonalizacji i globalizacji życia gospodarczego we współczesnym 
świecie istotną rolę odgrywają również organy i instytucje regionalnych ugrupowań 
integracyjnych. Ich działalność wpływa w szczególności na kształtowanie się szeroko 
rozumianej konkurencyjności różnorodnych podmiotów działających na ich terenie, 
co można ująć w postaci pewnego schematu (por. tab. 5).
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Tabela 5.  Stosowane podejścia do analizy konkurencyjności międzynarodowej 
we współczesnej gospodarce światowej

Poziom agregacji Rodzaj podejścia (statyczny versus dynamiczny)
Mikro – gospodarstwa 
domowe, przedsiębiorstwa 
i ich zrzeszenia

Poziom, ranga, wynik (statyczne podejście typu „ex post”, 
podejście „fotografi czne”)

Mezo – gałęzie przemysłu 
i usług, regiony i klastry 
gospodarcze
Makro – naród, państwo, 
kraj

Zdolność do konkurowania i utrzymywania międzynarodowej 
konkurencyjności w dłuższym okresie (podejście 
„tomografi czne”)
Czynniki:
1) zasoby ludzkie

− bogactwo naturalne
− bogactwo zgromadzone
− zasoby fi nansowe

2) procesy
− system ekonomiczno-społeczny i instytucje
− polityka ekonomiczna

3) otoczenie międzynarodowe wpływające na kształtowanie się 
zasobów i procesów

Mega – regionalna 
integracja gospodarcza 
państw/krajów

Zdolność do konkurowania i utrzymywania konkurencyjności 
międzynarodowej w dłuższym okresie (podejście 
„tomografi czne”) w skali ponadnarodowej z uwzględnieniem 
ww. czynników

Źródło: W. Bieńkowski, Studia nad konkurencyjnością i ich rezultaty jako podstawa podejmowania decyzji z zakresu 
polityki gospodarczej, w: Polska. Raport o konkurencyjności 2007, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2007, s. 322 
oraz uzupełnienia własne.

Wkładu organów i instytucji regionalnych ugrupowań integracyjnych w rozwój 
współczesnej gospodarki światowej trudno nie docenić. Stanowią one bowiem istotną 
część tejże gospodarki, ich funkcjonowanie sprzyja niewątpliwie intensyfikacji różnorod-
nych międzynarodowych powiązań gospodarczych, z takim zaś rozwojem sytuacji należy 
się również liczyć w przyszłości. Mamy bowiem niewątpliwie do czynienia ze swoistą 
logiką rozwojową wielu ugrupowań integracyjnych, która jest zgodna z odpowiednimi 
rozważaniami teoretycznymi (por. tab. 6).

Współcześnie można mówić o kilku tylko regionalnych ugrupowaniach integracyj-
nych, które rozwijają się zgodnie z przewidywaniami teoretyków. Jest takim ugrupowa-
niem niewątpliwie Unia Europejska, w ramach której obserwowano rozwój odpowied-
nich procesów nie tylko „w głąb” (od unii celnej do integracji ekonomicznej i częściowo 
politycznej), ale także „wszerz” (od 6 do 27 krajów członkowskich)10. Obserwuje się też 
rozwój wielu innych ugrupowań regionalnych, których jest obecnie ponad dwieście, 
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a do głównych należą: Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free 
Trade Association – EFTA), Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu (North 
Atlantic Free Trade Association – NAFTA), Stowarzyszenie Wolnego Handlu Ameryki 
Łacińskiej (Latin American Free Trade Assiciation – LAFTA), Wspólny Rynek Ameryki 
Południowej (w jęz. hiszpańskim Mercado Commun del Sur – Mercosur) oraz Stowarzy-
szenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of South East Asian Nations 
– ASEAN)11. Jest dalej istotne, że:
a) wiele regionalnych ugrupowań integracyjnych, zwłaszcza w Afryce i Azji tworzy się 

przy uwzględnianiu przesłanek czysto politycznych;
b) ze względu na dominację przesłanek politycznych oraz brak spełniania podsta-

wowych przesłanek ekonomicznych skutecznego rozwoju regionalnej integracji 
gospodarczej (np. niedorozwój szeroko rozumianej infrastruktury, brak komple-
mentarności między, a zwłaszcza wewnątrzgałęziowej) dochodzi często do rozpadu 
tak tworzonych ugrupowań integracyjnych;

c) w procesach tworzenia wielu regionalnych ugrupowań integracyjnych (nawet ich 
swoistego kalejdoskopu) nie uwzględnia się często podstawowych wymogów funk-
cjonowania współczesnego międzynarodowego ładu ekonomicznego, w tym pod-
stawowych zasad rozwoju handlu międzynarodowego12.

Tabela 6. Formy regionalnej integracji gospodarczej oraz ich charakterystyka

Cechy 
charakterystyczne

Stopnie integracji

El
im

in
ac

ja
 b

ar
ie

r r
oz

w
oj

u 
w

za
je

m
ny

ch
 

po
w

ią
za

ń 
ha

nd
lo

w
yc

h

Ze
w

nę
tr

zn
e w

sp
ól

ne
 o

gr
an

ic
ze

ni
a 

ha
nd

lo
w

e

W
ol

ny
 p

rz
ep

ły
w

 cz
yn

ni
kó

w
 p

ro
du

kc
ji

H
ar

m
on

iz
ac

ja
 p

ol
ity

ki
 p

ie
ni

ęż
ne

j 
i fi

 sk
al

ne
j, 

st
ał

e k
ur

sy
 w

al
ut

ow
e l

ub
 

w
sp

ól
na

 w
al

ut
a

H
ar

m
on

iz
ac

ja
 p

ol
ity

ki
 

m
ak

ro
ek

on
om

ic
zn

ej
, p

ol
ity

ki
 ro

zw
oj

u 
go

sp
od

ar
cz

eg
o 

i p
ol

ity
ki

 p
rz

em
ia

n 
st

ru
kt

ur
al

ny
ch

Pe
łn

a h
ar

m
on

iz
ac

ja
 p

ol
ity

ki
 

w
ew

nę
tr

zn
ej

 i 
za

gr
an

ic
zn

ej
, 

fu
nk

cj
on

ow
an

ie
 in

st
yt

uc
ji 

po
na

dn
ar

od
ow

yc
h

Po
łą

cz
en

ie
 p

eł
ne

j i
nt

eg
ra

cj
i 

ek
on

om
ic

zn
ej

 z 
pe

łn
ą i

nt
eg

ra
cj

ą 
po

lit
yc

zn
ą

Strefa wolnego handlu X
Unia celna X X
Wspólny rynek X X X
Unia monetarna X X X X
Unia ekonomiczna X X X X X
Unia polityczna X X X X X X
Pełna integracja gospodarcza X X X X X X X

Źródło: P. Bożyk, J. Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003, oraz cytowana tam literatura fachowa.
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Nadzorowaniem współczesnego ładu ekonomicznego w świecie mają się zajmować 
w szczególności międzynarodowe organizacje gospodarcze i wyspecjalizowane ich 
instytucje, których istotnym, często podkreślanym celem jest też umiędzynarodowie-
nie życia gospodarczego i poprzez to przyczynianie się do wzrostu poziomu dobrobytu 
na całym globie. Trudno nie doceniać ich osiągnięć w tych zakresach. Łatwo zarazem 
dostrzec różnorodne potknięcia, czego zewnętrznym przejawem jest m.in. – może 
w szczególności – rozprzestrzeniający się obecny międzynarodowy kryzys finansowy 
i szerzej rozumiany kryzys gospodarczy ze wszystkimi skutkami dla gospodarki świa-
towej, na razie bardziej negatywnymi niż pozytywnymi.

Przekonanie, że powojenny rozwój gospodarki światowej nie jest możliwy bez ko-
ordynacji szeroko rozumianej polityki gospodarczej poszczególnych krajów i ich grup 
utrwalało się już w czasie II wojny światowej13. Znalazło ono m.in. wyraz w powołaniu 
do życia w 1945 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych (wraz z wieloma instytucja-
mi wyspecjalizowanymi). Jeszcze wcześniej, bo już w 1944 roku pomyślnie zakończono 
międzynarodową konferencję w Bretton Woods (z udziałem przedstawicieli Polski), 
w czasie której powołano do życia – co nas szczególnie interesuje – Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (International Monetary Fund – IMF) oraz Międzynarodowy Bank 
Odbudowy i Rozwoju (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), 
a w 1948 roku Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (General Agreement 
on Tariffs and Trade – GATT). Jego sukcesorką stała się z dniem 1.01.1995 Światowa 
Organizacja Handlu (World Trade Organization – WTO), której zadaniem jest głównie 
dalsze sprzyjanie liberalizacji szeroko rozumianej wymiany międzynarodowej, w tym 
międzynarodowej wymiany usług i inwestycji międzynarodowych, ale także nadzoro-
wanie międzynarodowej wymiany dobrami z zakresu tzw. własności intelektualnej.

Dla pełności obrazu warto dodać, że w międzyczasie powołano do życia wiele innych 
organizacji międzynarodowych mających na celu intensyfikację międzynarodowych 
obrotów gospodarczych, spośród których na uwagę zasługują w szczególności organi-
zacje tzw. systemu Narodów Zjednoczonych (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa – FAO, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju 
Przemysłu – UNIDO) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organi-
zation for Economic Cooperation and Development – OECD), spadkobierczyni dorobku 
powołanej w 1948 roku Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organi-
zation for European Economic Cooperation – OEEC), której głównym zadaniem było 
opracowanie programu odbudowy Europy ze zniszczeń wojennych, rozdzielenie pomocy 
amerykańskiej w ramach planu Marshalla oraz rozwój współpracy gospodarczej między 
krajami członkowskimi.

Ze zrozumiałych względów w pracach OEEC nie uczestniczyli przedstawiciele Pol-
ski, która jest jednak krajem członkowskim OECD od 1996 roku. Pod koniec XX wieku 
w skład OECD, IMF i IBRD weszło również kilka innych krajów członkowskich Rady 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, która przestała istnieć w 1991 roku. Jak wiadomo, jej 
rozpad był równoznaczny ze zdecydowanym osłabieniem konfrontacji Wschód–Zachód 
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na kontynencie europejskim i włączaniem się tych krajów (także większości krajów post-
radzieckich) w rozwój infrastruktury instytucjonalno-instrumentalnej współczesnej 
gospodarki światowej. W 2001 roku – co nie jest bez znaczenia – krajem członkowskim 
WTO zostały Chiny, które być może – podobnie jak Indie czy Rosja – mogą się w przy-
szłości ubiegać o członkostwo w OECD. Wiele argumentów przemawia na rzecz tej tezy. 
Chodzi również o argumenty sensu stricto ekonomiczne.

O kształcie infrastruktury instytucjonalno-instrumentalnej powojennej gospodarki 
światowej zdecydowali już w 1944 roku Amerykanie, a ściślej określeni ich przedstawi-
ciele, którzy już wtedy byli w stanie (tzw. plan D. White’a) unicestwić koncepcję samego 
J.M. Keynesa o konieczności wprowadzenia wirtualnego pieniądza międzynarodowego 
(w postaci tzw. Bancora), w celu zapewnienia płynności międzynarodowej i międzynaro-
dowej koordynacji przepływów finansowych w świecie. Walutą międzynarodową stał się 
wtedy dolar USA, który rzekomo miał być dobry tak jak złoto. Tak nie było i m.in. dlatego 
– ściślej wskutek nadmiernego drukowania dolara USA i puszczania go w obieg pieniężny 
– w 1971 roku załamał się tzw. system z Bretton Woods. W międzyczasie znaleziono 
zatem alternatywne rozwiązania; w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego 
zaczęto od 1969 roku emitować wirtualny pieniądz – specjalne prawa ciągnienia (SDR 
– Special Drawing Rights z denominacją w dolarze USA), zaś w 1978 roku zdecydowano 
się na wprowadzenie poprawek do statutu MFW, które R. Michalski 14 określa mianem 
„nietrwałego systemu Bretton Woods bis” z tego m.in. względu, że – mimo wysiłków 
krajów Europy Zachodniej – główną walutą kluczową pozostał dolar amerykański, 
co ułatwiało nadal Stanom Zjednoczonym finansowanie dużego i w sumie rosnącego 
deficytu bilansu obrotów bieżących, który stanowi – zgodnie z dotychczasowym dorob-
kiem – bezpośrednią konsekwencję też dużego i narastającego deficytu budżetu państwa 
zaangażowanego militarnie w wielu częściach świata (notabene przy wsparciu ze strony 
odpowiednich władz Polski i przy braku ekonomicznie odczuwalnych rekompensat 
dla obywateli kraju niebędącego przecież potentatem w skali światowej). Argumenty 
na rzecz konieczności zmian w architekturze międzynarodowego systemu finansowego 
zgłaszano zresztą już kilka lat przed wybuchem współczesnego kryzysu, który z natury 
rzeczy przeniósł się do tzw. sfery realnej wielu krajów świata, w tym Polski. Dostrzegano 
bowiem ewidentną niewydolność głównego koordynatora wielostronnej współpracy 
walutowo-finansowej, tj. Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz współdzia-
łającego z nim Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju15.

Z wielu oczywistych względów, w tym związanych z powyższymi, swego rodzaju 
nowym zjawiskiem w ramach współczesnej gospodarki światowej jest brak postępu 
w liberalizacji szeroko rozumianej wymiany międzynarodowej nadzorowanej – przy 
znacznej kontroli USA – przez sukcesorkę nadzwyczajnego przecież dorobku GATT, tj. 
Światową Organizację Handlu (WTO). Mija już prawie ósmy rok od podjęcia w listopa-
dzie 2001 roku w Doha (stolicy Kataru) przez VI Konferencję Ministrów WTO decyzji 
o rozpoczęciu dziewiątej rundy rokowań (osiem rund odbyło się wcześniej w ramach 
GATT) w celu ograniczenia barier występujących w szeroko rozumianym obrocie gospo-



Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej 41

darczym. Konkretnych rezultatów jednak nadal nie ma, a to z powodu znacznych różnic 
interesów krajów członkowskich WTO, a ściślej ich grup, i to we wszystkich możliwych 
przekrojach (geograficznym, przedmiotowym, sektoralnym itd.). Te różnice wydają się 
trudne do przezwyciężenia16.

Od wielu już lat istotnymi i zyskującymi na znaczeniu podmiotami współczesnej go-
spodarki światowej są wielkie korporacje transnarodowe (WKT). Odpowiednie władze 
tych korporacji – wykorzystując m.in. intensywnie dotychczasowy dorobek teoretyczny 
z zakresu szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków gospodarczych – stają się 
na coraz większą skalę istotnymi podmiotami walki konkurencyjnej we współczesnym 
świecie. Wywierają one także coraz większy wpływ na kształtowanie się międzynaro-
dowej polityki ekonomicznej, co jest równoznaczne z relatywnym spadkiem roli oraz 
znaczenia zagranicznej polityki ekonomicznej poszczególnych krajów i ich grup, nawet 
polityki regionalnych ugrupowań integracyjnych, a często również międzynarodowej 
polityki ekonomicznej rozwijanej powoli w ramach działalności różnorodnych między-
narodowych organizacji gospodarczych17.

Głównymi celami polityki wielkich korporacji transnarodowych, ściślej – ich polityki 
konkurowania w skali międzynarodowej – były zawsze i pozostają nadal osiąganie zysku 
i/lub maksymalizacja stopy zysku w dłuższym okresie. Dlatego też wykorzystywały one 
skutki różnorodnych trudności wypracowania kompleksowej i spójnej międzynarodowej 
polityki ekonomicznej, docelowo międzynarodowej polityki typu globalnego i zarazem 
wpływały na kształtowanie się narodowej polityki ekonomicznej, a nawet polityki eko-
nomicznej różnorodnych ugrupowań integracyjnych i kształtowanie się infrastruktury 
instytucjonalno-instrumentalnej współczesnej gospodarki światowej. W ten sposób 
tworzono m.in. swego rodzaju „pole” do rozwijania w skali międzynarodowej różnorod-
nych korzystnych dla WKT powiązań międzynarodowych, bez oglądania się w sumie 
na różnorodne implikacje w postaci chociażby przesuwania tzw. przemysłów brudnych 
do krajów mniej rozwiniętych, wykorzystywania w tychże krajach zasobów taniej siły 
roboczej itd. Tak rozumując, źródeł tzw. dumpingu socjalnego czy też ekologiczne-
go można się doszukiwać m.in. w działalności wielkich korporacji transnarodowych, 
których przedstawiciele – dysponując znacznymi zasobami wiedzy – wykorzystywali 
dotychczas w znacznym stopniu różnego typu „nieszczelności” w narodowej polityce 
ekonomicznej i w zdecydowanie mało dopracowanej międzynarodowej polityce eko-
nomicznej, o globalnej polityce ekonomicznej nie wspominając; z wielu różnorodnych 
względów o takiej można współcześnie jedynie pomarzyć.

Na politykę wielkich korporacji transnarodowych, ściślej – na strategie ich konku-
rowania w skali międzynarodowej można także spojrzeć nieco inaczej. Chodzi m.in. 
o spojrzenie z punktu widzenia swoistego „wkładu” WKT w postępujący proces inter-
nacjonalizacji rynków produktów i czynników wytwórczych, który zasygnalizowano 
w tabeli 2. Ten „wkład” jest niewątpliwie znaczny. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie dzia-
łalność wielkich korporacji transnarodowych stanowiła i stanowi nadal główną ogólną 
przyczynę rozwoju owego procesu, który nabiera już współcześnie znamion globalizacji 
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życia gospodarczego. Chyba przede wszystkim w związku z działalnością tych przedsię-
biorstw od wielu już lat mamy do czynienia z realokacją (delokalizacją – delocalization) 
produkcji w świecie, co w warunkach narastającej globalnej konkurencji ma nadzwyczaj 
istotne znaczenie18.

Formy wymiany i metody współpracy 
we współczesnej gospodarce światowej

Do przeszłości należy już wymiana bezpośrednia towarów i usług między róż-
norodnymi podmiotami gospodarczymi. Do przeszłości należą też międzynarodowe 
uzupełniające się międzysektorowo i międzyregionalnie przepływy podstawowych 
czynników wytwórczych (np. pracy i kapitału między krajami rozwiniętymi gospo-
darczo i krajami rozwijającymi się). Współcześnie z narastającą intensywnością mamy 
do czynienia z przeplataniem się międzynarodowych przepływów produktów i czynni-
ków wytwórczych. Owo przeplatanie się oznacza łączenie różnorodnych form wymiany 
międzynarodowej (por. tab. 7).

Tabela 7.  Podstawowe formy wymiany oraz towarzyszące im przepływy pieniężne 
i niepieniężnea

Kategoria wymiany
Składowe przepływy niepieniężne Składowe 

przepływy 
pieniężne

Uwagi
rzeczowe osobowe wiedza 

techniczna

1. Międzynarodowy 
handel dobrami 
materialnymi

występują 
w każdym 
przepływie 
handlowym

ruch lu-
dzi w roli 
handlowców 
i obsługi tech-
nicznej

występuje 
ubocznie 
w związku 
z ruchem 
handlowców 
i techników

zwrotne 
przepływy 
pieniężne 
z wyjątkiem 
wymiany na-
turalnej (bar-
teru) i darów; 
jeśli płatność 
jest odroczo-
na, to handlo-
wi towarzyszy 
przepływ 
kapitału (pkt. 
4.3.)

części handlu 
(przemyt) nie 
ujmuje się 
w statystykach

1.1. Surowce, 
energia i produkty 
o powszechnie 
znanej technologii

– – – – –
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Kategoria wymiany
Składowe przepływy niepieniężne Składowe 

przepływy 
pieniężne

Uwagi
rzeczowe osobowe wiedza 

techniczna

1.2. Inne dobra oraz 
zespoły i części 
składowe

– – przepływy 
przy handlu 
dobrami tech-
nologicznie 
intensywnymi

– –

2. Międzynarodowy 
handel usługami, 
w tym m.in.:

– ruch ludzi 
przy świadcze-
niu niektórych 
usług (np. me-
dycznych czy 
konsultingo-
wych)

uboczny 
przepływ przy 
ruchu ludzi

zwrotne 
przepływy 
pieniężne 
z wyjątkiem 
usług nie-
odpłatnych 
i wymiany 
naturalnej, 
jeśli płatność 
jest odroczona, 
to wymianie 
usług towarzy-
szy przepływ 
kapitału

część wy-
miany usług 
trudno ująć 
statystycznie

2.1. Transport
• ładunków – ruch ludzi 

w roli ob-
sługujących 
środki

– – ścisły związek 
z innymi 
przepływani, 
zwłaszcza to-
warzyszącymi 
handlowi

• osób ruch środków 
transportu

jak wyżej + 
ruch migran-
tów, turystów, 
handlowców 
itp.

– – ścisły związek 
z migracją, 
turystyką 
i podróżami 
handlowymi

2.2. Usługi 
ubezpieczeniowe 
i bankowe

ruch środków 
transportu

– – – –

2.3. Usługi 
handlowe

ruch dóbr 
material-
nych z kraju 
usługodawcy 
do kraju usłu-
gobiorcy

ruch wyko-
nawców usług 
oraz handlow-
ców

uboczny 
przepływ 
ludzi i dóbr

– ścisły związek 
z ruchem dóbr 
materialnych 
(jak w pkt. 1)
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Kategoria wymiany
Składowe przepływy niepieniężne Składowe 

przepływy 
pieniężne

Uwagi
rzeczowe osobowe wiedza 

techniczna

2.4. Usługi 
techniczne (operacje 
licencyjne, 
konsulting itp.)

ruch handlow-
ców i eksper-
tów

ruch wiedzy 
technicz-
nej zawarty 
w wyspecja-
lizowanych 
nośnikach 
informacji

– często zawarte 
w bardziej 
złożonych 
transakcjach 
i z reguły 
prowadzące 
do transakcji 
handlowych 
(pkt. 1.2)

2.5. Usługi 
turystyczne

zwykle ubocz-
ny przepływ 
dóbr zwłasz-
cza konsump-
cyjnych

ruch ludzi jako 
konsumentów 
dóbr i usług

– – ścisły związek 
z transportem 
osób (pkt. 
2.1.) oraz 
konsumpcją 
innych usług 
(handlowych, 
ubezpiecze-
niowych itd.)

3. Samoistny 
międzynarodowy 
ruch ludzi
3.1. Migracja 
międzynarodowa

ruch przed-
miotów za-
branych przez 
emigrantów

ruch ludzi jako 
wytwórców 
i konsumen-
tów w kraju 
imigracji

przepływ 
wiedzy tech-
nicznej przy 
ruchu ludno-
ści o wysokich 
kwalifi kacjach

ruch pieniądza 
zabieranego 
przez emi-
grantów

część emi-
gracji jest 
nielegalna, 
po pewnym 
czasie zwrotne 
przepływy 
pieniądza 
do kraju

3.2. Turystyka 
zagraniczna

ruch przed-
miotów zabie-
ranych przez 
turystów, 
w tym niekie-
dy niefor-
malny handel 
zagraniczny

ruch ludzi jako 
konsumentów 
dóbr i usług 
za granicą

– przepływ 
pieniądza 
do odwiedza-
nych krajów

–

4. Międzynarodowy 
przepływ kapitału
4.1. Kredyty 
międzynarodowe

ruch towa-
rów do kraju 
kredytobiorcy, 
jeśli kredyt ma 
formę rzeczo-
wą (pkt. 1)

ruch fachow-
ców negocjują-
cych warunki 
kredytu i jego 
spłaty

ruch pienią-
dza do kraju 
kredytobiorcy, 
gdy kredyt 
ma formę 
pieniądza

po odpowied-
nim okresie 
zwrotne płat-
ności w formie 
pieniężnej lub 
niepieniężnej
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Kategoria wymiany
Składowe przepływy niepieniężne Składowe 

przepływy 
pieniężne

Uwagi
rzeczowe osobowe wiedza 

techniczna

4.2. Zagraniczne 
inwestycje 
bezpośrednie

niekiedy 
przepływ 
dóbr do kraju 
lokaty kapi-
tału (gdy nie 
są kupowane 
na miejscu)

ruch fachow-
ców do kraju 
lokaty i w od-
wrotnym kie-
runku

z reguły prze-
pływ jedno-
kierunkowy 
lub dwukie-
runkowy

przepływ 
pieniądza 
do kraju 
lokaty, chyba 
że dokonano 
inwestycji 
dzięki kredy-
towi z kraju 
lokaty lub 
reinwestycji 
zysków

po urucho-
mieniu in-
westycji ruch 
produktów, 
w tym eksport 
do kraju 
macierzystego 
(pkt. 1), a tak-
że przepływ 
zysku

4.3. Zagraniczne 
inwestycje 
portfelowe i inne 
odpłatne przepływy 
kapitału

– ewentualny 
ruch fachow-
ców w związ-
ku z organiza-
cją emisji

– przepływ pie-
niądza do kra-
ju emitenta, 
a czasami ruch 
kapitału spe-
kulacyjnego

po odpowied-
nim okresie 
zwrotne płat-
ności do kraju 
nabywcy akcji 
lub obligacji, 
względnie 
zwrotne 
przepływy 
kapitału

5. Międzynarodowy 
przepływ wiedzy 
technicznej
5.1. Usługi 
techniczne (pkt. 2.4)

– – – – –

5.2. Efekt uboczny 
innych przepływów 
gospodarczych (pkt. 
1.2, 3.1, 4.1)

– – – – –

5.3. Inne formy 
przepływu wiedzy 
technicznej, w tym:

• badania 
zagranicznej 
literatury

– – ruch wyspe-
cjalizowanych 
nośników 
informacji

przepływ 
nieodpłatny, 
gdyż płaci 
się za nośnik 
informacji, ale 
nie za zawartą 
w nim wiedzę 

–
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Kategoria wymiany
Składowe przepływy niepieniężne Składowe 

przepływy 
pieniężne

Uwagi
rzeczowe osobowe wiedza 

techniczna

• szkolenie 
ludzi 
za granicą

– ruch ludzi 
jako 
odbiorców 
informacji

– zwrotne 
przepływy 
pieniężne, jeśli 
szkolenie jest 
odpłatne

–

• kopiowanie 
zagranicznych 
produktów

ruch nowo-
czesnych dóbr 
jako wzorców

– – płaci się tylko 
za dobro, ale 
nie za zawartą 
w nich infor-
mację

półlegalne lub 
nielegalne

• wywiad 
gospodarczy

– ruch ludzi 
jako 
odbiorców 
informacji

ruch wyspe-
cjalizowanych 
nośników 
informacji

z reguły 
zwrotny prze-
pływ pienią-
dza, ale nie 
dla legalnego 
właściciela 
wiedzy

nielegalne

6. Środowisko 
naturalne

ruch produk-
tów zanie-
czyszczających 
środowisko i/
lub służących 
jego ochronie

ruch osób 
zanieczysz-
czających 
środowisko

ruch wiedzy 
technicznej 
służącej 
ochronie 
środowiska

czasami prze-
pływy pienięż-
ne jako środki 
na ochronę 
środowiska 
lub efekt 
nakładania 
kar za jego 
degradację

w przypadku 
zanieczyszcze-
nia środowi-
ska półlegalne 
lub nielegalne; 
problem 
sporny w skali 
międzynaro-
dowej

a Oznaczenie „–” jest równoznaczne ze stwierdzeniem „jak wyżej”, z brakiem możliwości wypełnienia odpowiedniego 
pola i/lub też z koniecznością zapoznania się z innymi elementami tabeli.
Źródło: Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, red. L. Balcerowicz, PWN, 
Warszawa 1987, s. 18–21, oraz własne uzupełnienia.

Coraz częstsze łączenie ze sobą różnych form wymiany międzynarodowej nie jest 
dziełem przypadku. W warunkach postępującego w sumie procesu liberalizacji tejże wy-
miany – choć jak wiadomo nie bez problemów – mamy m.in. do czynienia z tworzeniem 
w skali międzynarodowej różnego rodzaju połączeń sieciowych (niem. Netzwerke) między 
poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza przedsiębiorstwami i bankami. 
Tworzą one różnego rodzaju tzw. strategiczne alianse i/lub nawet tzw. wirtualne przed-
siębiorstwa, m.in. poprzez fuzje i przejęcia zasobów innych (mergers and aquisitions). 
W tych zakresach specjalizują się zwłaszcza wielkie korporacje transnarodowe, których 
kapitały przewyższają notabene zasoby finansowe wielu krajów świata. Specjalizują się 
one w tzw. inżynierii finansowej (rozumianej jako różnego typu instrumenty pochodne 
międzynarodowego rynku finansowego), co z kolei stanowi współcześnie istotny problem 
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m.in. dla władz Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Międzynarodowego 
Banku Odbudowy i Rozwoju19.

Z ekspansywną działalnością wielkich korporacji transnarodowych trzeba również 
łączyć kilka innych zjawisk i tendencji w ramach współczesnej gospodarki światowej. 
Ogólnie rzecz biorąc, w związku z działalnością tych przedsiębiorstw od wielu już lat 
mamy do czynienia z realokacją produkcji w świecie, co w warunkach narastającej 
globalnej konkurencji ma nadzwyczaj istotne znaczenie. Owa realokacja przybiera 
dwie podstawowe formy, offshoringu i outsourcingu, które łącznie określa się czasami 
mianem globalnego resourcingu (por. rys. 2).

Rozwój produkcji i handlu w ramach danego

przedsiębiorstwa poza granicami kraju

(w jego afiliowanych spółkach)

= tzw. produkcja w ramach

tego przedsiębiorstwa włącznie

z wykorzystywaniem ( )

różnorodnych możliwości rozwoju produkcji

produktów (także ich części składowych)

poza granicami kraju – lokaty przedsiębiorstwa

offshore

sourcing

Rozwój produkcji i handlu danego

przedsiębiorstwa poza granicami kraju

jego siedziby przy wykorzystywaniu

różnorodnych możliwości niezależnych

przedsiębiorstw zagranicznych

= tzw. zagraniczne

kontrakty ( )

= zewnętrzny outsourcing

subcontractiong abroad

Międzynarodowy offshoring

Offshoring z punktu

widzenia danego przedsiębiorstwa

– korporacji transnarodowej

( )

sensu stricto

offshore in-house sourcing

Offshoring

rozumiany jako zewnętrzny outsourcing

sensu largo

Globalny resourcing

Rysunek 2. Istota i podstawowe formy międzynarodowego offshoringu i outsourcingu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD, Offshoring and Employment. Trends and Impacts, Paris 2007.

Prowadzona przez WKT polityka realokacji działalności gospodarczej nie dotyczy 
tylko sfery produkcji. Chodzi bowiem dodatkowo o realokację działalności badaw-
czo-rozwojowej, kiedyś tradycyjnie skupionej w wysoko rozwiniętych krajach macie-
rzystych korporacji transnarodowych. Jak zauważa Z. Zimny „[…] jest to naturalne, 
zważywszy, że konkurencyjne przedsiębiorstwa były tam »otoczone« nie tylko sprawnym 
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systemem innowacji, ale też chłonnym rynkiem o wysokich dochodach, doceniają-
cym nowe produkty i technologie. Pod wpływem narastającej konkurencji, ułatwionej 
komunikacji i tańszego, szybszego transportu, a także narastającego deficytu wyso-
kich kwalifikacji w niektórych krajach rozwiniętych, KTN [korporacje transnarodowe 
– przyp. J.M.] zaczęły przenosić działalność badawczo-rozwojową za granicę […]”20. Taki 
rozwój sytuacji wywierał i wywiera nadal istotny wpływ na intensywność i strukturę 
międzynarodowych przepływów nie tylko mobilnych czynników wytwórczych, ale także 
handlu międzynarodowego ze wszystkimi tego konsekwencjami dla kształtowania się 
międzynarodowej konkurencyjności i poziomu dobrobytu ludności poszczególnych 
krajów świata i ich grup.

Główne problemy współczesnej gospodarki światowej

Współczesna gospodarka światowa rozumiana jako zmieniający się system i działa-
jące w jego ramach różnorodne subsystemy (kontynentów, krajów i ich grup, przedsię-
biorstw i ich grup, a nawet różnorodnych nacji z ich kulturami) różni się znacznie od tej 
z przełomu XVIII i XIX wieku, a nawet od tej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Jest 
odmienna nie ze względu na stopień internacjonalizacji rynków, ale głównie ze względu 
na radykalny wzrost podmiotów w niej uczestniczących (w ramach różnorodnych pod-
systemów), ze względu na wzrost różnorodnych form i metod współpracy między tymi 
podmiotami, a także ze względu na – co warto podkreślić – gwałtowne przyspieszenie 
procesu globalizacji różnorodnych efektów działalności gospodarczej ludzi, które określa 
się często mianem problemów globalnych i których rozwiązywanie wymaga wyraźnie 
swoistego wzmocnienia infrastruktury instytucjonalno-instrumentalnej tejże gospo-
darki lub inaczej tzw. globalnego nią zarządzania (global governence).

W związku z postępującymi wielowarstwowymi i wielowymiarowymi procesami 
internacjonalizacji życia gospodarczego w świecie jeszcze stosunkowo niedawno do głów-
nych problemów globalnych zaliczano: a) degradację środowiska naturalnego; b) tzw. kry-
zys demograficzny; c) tzw. kryzys żywnościowy; d) tzw. kryzys surowcowy i energetycz-
ny; e) kryzys zadłużeniowy21. Rozważania nad owymi problemami wzbogacił stosunkowo 
niedawno G.C. Hufbauer [2008]22, który podzielił współczesne wyzwania rozwojowe 
na bardzo prawdopodobne (high probability challenges) i mniej prawdopodobne (low 
probability challenges). Do wyzwań bardzo prawdopodobnych zaliczył: a) zmiany klima-
tyczne (climate changes); b) małą przejrzystość międzynarodowych rynków finansowych 
(financial oversight); c) niską wydolność światowego systemu handlowego z możnością 
jego załamania się (the world trading system in distress); d) narastający problem dostaw 
ropy naftowej (problem of oil supplies); e) zwiększającą się intensywność międzynarodo-
wych przepływów siły roboczej (immigration problem); f) narastający chaos polityczny 
w postaci terroryzmu, wojen lokalnych i handlu narkotykami (political chaos). Z kolei 
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do wyzwań mniej prawdopodobnych G.C. Hufbauer zaliczył: a) rozpowszechnianie 
się różnego rodzaju śmiercionośnych chorób (global pandemics); b) rozwój terroryzmu 
na morzach i oceanach świata (terrorism at sea); c) walkę o różnorodne zasoby tkwiące 
w morzach i oceanach (mining the seabed treasures’ campaign); d) zagrożenie śmiercio-
nośnymi asteroidami (killer asteroids) w postaci chociażby oddziaływania na rozwój 
współczesnej gospodarki światowej owych asteroidów, gwiazd i komet czy nawet braku 
nadzorowania rozwoju współczesnych badań kosmicznych. Do tego doszedł zapoczątko-
wany w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych tzw. współczesny kryzys globalny, którego 
początki miały – jak wiadomo – miejsce w szeroko rozumianym systemie finansowym 
tego kraju, ale szybko znalazły wyraz w odpowiednim systemie finansowym i w sferze 
realnej wielu innych krajów świata, w tym zwłaszcza w krajach najbardziej zaangażowa-
nych we współczesny międzynarodowy podział pracy. K. Rybińsk i nazwał to wszystko 
– chyba słusznie – „nowym, nieobserwowalnym zjawiskiem w historii gospodarczej 
świata”, za główne zaś przyczyny uznał „[…] wysoki deficyt obrotów bieżących w Stanach 
Zjednoczonych; ujemne oszczędności gospodarstw domowych w krajach anglosaskich, 
szczególnie w Stanach Zjednoczonych; silny wzrost cen nieruchomości w krajach an-
glosaskich, w niektórych przypadkach mające charakter bąbli spekulacyjnych, które 
powodują deficyt oszczędności sektora prywatnego; rosnący deficyt w obrotach bieżą-
cych i szybki wzrost zadłużenia zagranicznego kraju; akumulację rezerw dewizowych 
przez instytucje sektora publicznego w krajach azjatyckich i w krajach eksportujących 
ropę naftową, na skalę nie mającą precedensu […]”23.

Tak było dotychczas, co zaś będzie dalej, trudno dziś jednoznacznie określić. Wia-
domo jedynie, że w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku gospodarka światowa (nawet 
szerzej – cały glob ziemski rozumiany jako zespół zasobów narodowych dzielonych przez 
międzynarodowy podział pracy w ramach różnorodnych uregulowań międzynarodo-
wych ze swego rodzaju militarnym ich kształtowaniem) jakby stoi przed wieloma no-
wymi, wielowarstwowymi i wielowymiarowymi wyzwaniami rozwojowymi. Co więcej 
i raczej gorzej – jak sądzą chociażby S.J. Korbin, H. Siebert czy G.C. Hufbauer24 – rozwój 
teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej i teorii lokalizacji działalności gospo-
darczej w świecie wyraźnie nie nadąża za współczesnymi wyzwaniami rozwojowymi. 
W świetle treści powyższych rozważań trudno się temu dziwić. W każdym razie teore-
tykom trudno nadążyć za bieżącymi decyzjami gospodarczymi (zresztą nie tylko) wielu 
różnorodnych podmiotów gospodarczych (w tym mocarstw) nastawionych na osiąganie 
i obronę własnych partykularnych interesów (z radykalnymi zmianami kierunków po-
lityki ekonomicznej od quasi-liberalnej do neokeynesowskiej włącznie), co zresztą – jak 
sądzę – nie wróży im wiele dobrego i to już w stosunkowo krótkim czasie.

Z przytoczonych wyżej względów – także z czysto teoretycznego punktu widzenia 
– infrastrukturę współczesnej gospodarki światowej trzeba uznać za relatywnie mało 
spójną. Nie jest ona wyraźnie dopasowana do warunków wysokiego tempa interna-
cjonalizacji i nawet globalizacji rynków, różnorodnych sprzeczności interesów wielu 
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podmiotów międzynarodowej wymiany gospodarczej przy stosowaniu różnorodnych, 
coraz bardziej wyrafinowanych, form i metod rozwoju współpracy międzynarodowej, 
z handlem bronią włącznie, i uzasadnianiem tego różnego rodzaju argumentami. Właśnie 
dlatego trudno sobie współcześnie wyobrazić prowadzenie globalnej polityki rozumia-
nej jako skoordynowana polityka wszystkich krajów świata oraz ich grup i działających 
na ich terenie różnorodnych podstawowych podmiotów gospodarczych.

Dylematy teoretycznie możliwej polityki globalnej można przedstawić, używając 
różnorodnych metod i sposobów. Jest w każdym razie pewne, że najbardziej ogólny 
polega na tym, iż w coraz bardziej umiędzynarodowionej gospodarce światowej (czę-
ściowo i odcinkowo wręcz zglobalizowanej) trudno jest pogodzić różnorodne interesy 
podstawowych podmiotów tejże gospodarki, a zwłaszcza interesy poszczególnych krajów 
i ich grup (regionalnych ugrupowań integracyjnych) oraz wielkich korporacji transna-
rodowych. Ujmując tenże ogólny dylemat z pominięciem interesów owych korporacji, 
coraz bardziej przecież znaczących, można mówić o występowaniu współcześnie swo-
istego czworokąta możliwości koordynacji szeroko rozumianych polityk ekonomicznych 
poszczególnych krajów i ich grup (por. rys. 3).

Duża zbieżność interesów
poszczególnych krajów

Wysoki stopień
bezpieczeństwa

Niski stopień
bezpieczeństwa

Niska zbieżność interesów
poszczególnych krajów

Koordynacja z wysokim
stopniem niebezpieczeństwa

Niezbędność
koordynacji polityk

Koordynacja potrzebna
tylko w określonym

stopniu

Koordynacja powodująca
występowanie strat (niekorzyści)

krajów-partnerów

N

O

S

W

Rysunek 3.  Czworokąt możliwości koordynacji polityki ekonomicznej we współczesnej 
gospodarce światowej

Źródło: H. Klodt, Internationale Politikkoordination; Leitlinien für den globalen Wirtschaftspolitiker, Kieler Diskus-
sionbeiträge, No. 343, Institut für Weltwirtschaft, Kiel 1999, s. 8.

Zgodnie z rozumowaniem przedstawionym na rysunku 3, niezbędność i celowość 
daleko zaawansowanej koordynacji polityki gospodarczej poszczególnych krajów świa-
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ta (także ich grup) może mieć miejsce tylko w warunkach dużej zbieżności interesów 
tychże krajów, przy równoczesnym wysokim stopniu bezpieczeństwa dla nich samych, 
rozumianym głównie jako perspektywy wzrostu i rozwoju gospodarczego. Z takim sta-
nem rzeczy nie mamy współcześnie do czynienia (często nawet w ramach różnorodnych 
ugrupowań integracyjnych) i raczej nie będziemy mieli w najbliższej przyszłości. Swego 
rodzaju paradoksem jest to, że doszło do tego stanu rzeczy właśnie wskutek dużego i nasi-
lającego się w sumie konkurowania w skali międzynarodowej różnorodnych podmiotów 
gospodarczych przy ograniczonych możliwościach kontroli i nadzoru przez różnorodne 
organizacje i instytucje międzynarodowe. Ogólnie rzecz biorąc, wskutek nasilania się 
konkurowania w skali międzynarodowej proces internacjonalizacji rynków produktów 
i czynników wytwórczych oraz proces internacjonalizacji tzw. efektów ubocznych rozwoju 
gospodarczego na świecie składają się współcześnie na wielowymiarowy proces globaliza-
cji gospodarki światowej, którego uporządkowanie przekracza zdecydowanie możliwości 
nadzorowania ich przez współczesną infrastrukturę instytucjonalno-instrumentalną 
gospodarki światowej. Potwierdzają to informacje zawarte w kolejnej tabeli.

Tabela 8.  Przykłady zakłócania procesów internacjonalizacji życia gospodarczego oraz 
podstawowych zasad i sposobów ich rozwiązywania w skali międzynarodowej

Rodzaj
internacjonalizacji

Przykłady zakłócania procesów 
internacjonalizacji

Przyjmowane zasady i rozwiązania 
w skali międzynarodowej, 

częściowo globalnej

1. Międzynarodowa 
wymiana towarów

− stosowanie polityki handlowej 
typu protekcjonistycznego 
(np. cła, ograniczenia ilościowe, 
subsydia czy normy techniczne) 

− zakłócenia stosowania tzw. 
norm socjalnych przy produkcji 
towarów i świadczonych usług

− nadużywanie dominacji 
na rynkach przez określone 
fi rmy

− standardowe rozwiązania 
GATT i WTO ukierunkowane 
na przeciwdziałanie wszelkim 
formom i sposobom 
dyskryminacji w skali 
międzynarodowej

− pełna standaryzacja owych 
norm w skali międzynarodowej 
nie jest obecnie możliwa

− próby stosowania norm 
i zasad uczciwej konkurencji 
oraz pełnego dostępu 
do zagranicznych rynków 

2. Międzynarodowa 
wymiana usług

− dyskryminacja zagranicznych 
osób i podmiotów świadczących 
usługi na danym rynku 
krajowym

− dyskryminacja osób 
i produktów świadczących 
usługi na rynkach 
zagranicznych

− klauzula narodowa i klauzula 
największego uprzywilejowania 
w sferze usług

− próby wypracowania innych 
zasad i rozwiązań problemów 
występujących w skali 
międzynarodowej
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Rodzaj
internacjonalizacji

Przykłady zakłócania procesów 
internacjonalizacji

Przyjmowane zasady i rozwiązania 
w skali międzynarodowej, 

częściowo globalnej

3. Międzynarodowa 
wymiana czynników 
wytwórczych

− − 

3.1. Siła robocza − migracje poza limitami 
wyznaczonymi przez 
odpowiednie władze krajowe 

− traktowanie handlu 
międzynarodowego jako 
pośredniej formy migracji siły 
roboczej

− próby zapewnienia 
równorzędnych praw dla 
imigrantów i emigrantów, 
trudne do osiągnięcia w skali 
międzynarodowej

3.2. Kapitał − ryzyko dominacji inwestycji 
zagranicznych

− normalizacja zasad 
inwestowania poza granicami 
kraju. Przestrzeganie zasad 
szeroko rozumianych praw 
własności

3.3. Wiedza 
techniczna

− zbyt niska rekompensata 
za zastosowanie własnych, 
oryginalnych rozwiązań 
techniczno-technologicznych, 
m.in. w związku z określonym 
kształtowaniem się praw 
własności

− zapewnienie odpowiednich 
praw własności, zwłaszcza 
w odniesieniu do nowatorskiej 
wiedzy technicznej 

3.4. Środowisko 
naturalne

− zniekształcenia stanu 
środowiska przez wiele 
przedsiębiorstw i krajów przy 
wyraźnych symptomach braku 
uwzględniania tego stanu rzeczy

− próby zastosowania norm 
zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego i zasad 
rozwiązywania tego problemu 
w skali regionalnej i światowej

− próby połączenia odpowiednich 
rokowań międzynarodowych 
dotyczących pośredniej 
i bezpośredniej migracji 
czynników wytwórczych 

4. Międzynarodowe 
przepływy 
fi nansowe

− zniekształcenia 
międzynarodowych przepływów 
fi nansowych, w tym 
dewizowych (włącznie z tzw. 
międzynarodowymi kryzysami 
fi nansowymi) 

− ponawiane próby koordynacji 
międzynarodowej polityki typu 
makroekonomicznego, głównie 
polityki monetarnej i fi skalnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie H. Siebert, The World Economy, Routledge, London 1999, 2007, s. 289.
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Bez względu na wspomniane mankamenty, dotychczasowy dorobek różnorodnych 
organizacji i instytucji międzynarodowych (także pozarządowych), zwłaszcza wiele 
sprawdzonych zasad i rozwiązań warto uznać za swego rodzaju „warunki brzegowe” 
(trwałe uwarunkowania zewnętrzne) dla krajowych (narodowych) rozwiązań systemo-
wych, w tym dla krajowej (narodowej) polityki gospodarczej. W sumie zatem w procesie 
dostosowywania się do nowych zjawisk i tendencji w gospodarce światowej ważna jest 
także umiejętność przestrzegania przez krajowe (narodowe) władze gospodarcze owych 
zasad i rozwiązań, które notabene są obowiązujące również dla odpowiednich władz 
różnorodnych regionalnych ugrupowań integracyjnych i ich krajów członkowskich, 
w tym także dla władz i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Kilka wniosków dla Polski

W związku z licznymi perturbacjami w rozwoju współczesnej gospodarki światowej 
i narastaniem mniej lub bardziej ewidentnych problemów globalnych – o których była 
mowa – i z możliwościami nawrotu protekcjonizmu, można się czasami spotkać z opi-
niami o nadchodzącym okresie deglobalizacji (deglobalization). Z drugiej strony wielu 
autorów skłania się do tezy, że procesy internacjonalizacji i globalizacji będą postępowały 
nadal, to zaś jest równoznaczne ze zmniejszaniem się znaczenia krajowych (narodowych) 
władz gospodarczych25. Jak się wydaje, obserwowane współcześnie perturbacje nie ozna-
czają – bo nie mogą – początku deglobalizacji, a dalszy rozwój procesu globalizacji życia 
gospodarczego nie jest równoznaczny z szybką utratą znaczenia krajowych (narodowych) 
władz gospodarczych jako podmiotów gospodarki światowej.

W świetle doświadczeń historycznych (także znacznego dorobku teoretycznego) nie 
jest możliwe wykluczenie konkurowania między sobą ludzi różnie zorganizowanych, 
którzy myśleli i muszą myśleć zgodnie z podstawowymi prawami ekonomicznymi 
i socjologicznymi. Należy się zatem nadal liczyć z dalszym rozwojem sił wytwórczych, 
odpowiadającymi temu zmianami w stosunkach produkcji i w tzw. nadbudowie. Jak do-
tąd alternatywnych rozwiązań dla ludzi (homo oeconomicus) po prostu nie ma, i dlatego 
też zawsze będą się starali rozwiązywać swoje podstawowe problemy poprzez możliwie 
najbardziej racjonalne gospodarowanie i konkurowanie między sobą w sposób mniej 
lub bardziej zorganizowany.

Ogólny cel gospodarowania (w tym konkurowania) w postaci chęci dążenia do wzro-
stu szeroko rozumianego dobrobytu był i pozostaje nadal swego rodzaju wielkością 
stałą. Zmieniały się i zmieniają nadal szeroko rozumiane uwarunkowania realizacji tego 
celu. Jak się wydaje, współcześnie i prawdopodobnie przez wiele jeszcze następnych lat 
podstawową płaszczyzną organizowania się ludzi pozostaną przy tym kraje (państwa) 
z ich odpowiednimi mniej lub bardziej demokratycznie wybranymi szeroko rozumia-
nymi władzami gospodarczymi. Dzieje się tak m.in. dlatego, że dotychczas – być może 
przede wszystkim właśnie w ramach krajów rozumianych jako zbiory ludności, zaso-
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bów naturalnych i majątku produkcyjnego oddzielonych mniej lub bardziej od innych 
– udaje się w mniejszym lub większym stopniu zorganizować się po to, by przeciwdziałać 
różnorodnym zakłóceniom (szokom) wewnętrznym i zewnętrznym. Współcześnie jest 
często uzasadnione łączenie się grup krajów (np. w określone regionalne ugrupowanie 
integracyjne), ale tylko wtedy, gdy interesy większości obywateli współpracujących 
ze sobą krajów (integrujących się) są w możliwie maksymalnym stopniu zbieżne ze sobą 
(również w sensie duchowym i umysłowym), a zarazem w możliwie maksymalnym 
stopniu eliminowana jest chęć zdominowania słabszych przez silniejszych26. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że tych zasad nie przestrzega się w Polsce do dzisiejszego dnia. Nadal 
potrzebna jest zatem, jak pisał J. Schumpeter27 tzw. twórcza destrukcja (constructive 
destruction).

Ze względu na relatywnie niski, choć rosnący udział Polski w międzynarodowym 
podziale pracy jej wewnętrzna sytuacja była zawsze i pozostaje nadal niejako wtórna 
względem sytuacji światowej, a nawet europejskiej. W związku z tym nowe zjawiska 
i tendencje w gospodarce światowej ujawniają się w Polsce z pewnym opóźnieniem, ale 
– jak wynika z dotychczasowych doświadczeń historycznych – bywają często bolesne. 
Takiego rozwoju sytuacji nie należy wykluczać współcześnie. Żeby temu przeciwdzia-
łać (w tym m.in. wielu negatywnym skutkom rozprzestrzeniającego się współczesnego 
kryzysu gospodarczego) warto koniecznie wrócić do konsekwentnej realizacji założeń 
zapisanego przecież w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej docelowego modelu rozwoju. 
Zgodnie z tym modelem podstawowe zadania dla szeroko rozumianego rządu (tzn. dla 
krajowych władz gospodarczych) są następujące:
a) tworzenie ram instytucjonalno-instrumentalnych dla sprawnego funkcjonowania 

mechanizmu rynkowego, co oznacza w szczególności konieczność konsekwentnej 
reprywatyzacji i prywatyzacji przy niezależności banku centralnego;

b) zapewnienie możliwie najwyższego stopnia stabilizacji makroekonomicznej, co jest 
trudne do osiągnięcia bez demokracji i stabilizacji politycznej;

c) tworzenie przejrzystego systemu wychowywania i kształcenia obywateli oraz zapew-
nianie im szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;

d) tworzenie przejrzystego systemu prawnego oraz konsekwentne stosowanie jego zasad 
w stosunku do wszystkich obywateli.
W zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych istnieje 

niewątpliwie potrzeba doboru na szczeblu centralnym (na szczeblu szeroko rozumia-
nego rządu) odpowiednich rozwiązań i instrumentów w celu maksymalizacji funkcji 
(wektora) produktu krajowego brutto (Y), włącznie z rozwiązaniami i instrumentami 
umożliwiającymi poprawę sprawności samego rządu przy możliwie największym jego 
„odchudzaniu” w sensie zmniejszania udziału wpływów i wydatków sektora publiczne-
go w PKB. Również w ujęciu krótkookresowym można zatem mówić o instrumentach 
oddziałujących na kształtowanie się różnorodnych wielkości występujących po prawej 
stronie poniższego równania:
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Y = I + K + G + (Ex – Im)/kurs  (1)

gdzie:
I – inwestycje,
K – konsumpcja,
G – wydatki budżetu państwa,
Ex – eksport,
Im – import.

Przy doborze instrumentarium antykryzysowej polityki gospodarczej warto również 
uwzględniać trzy inne ujęcia między podstawowymi zależnościami makroekonomicz-
nymi, a mianowicie:

Y = O + P + K = G + (Ex – Im)/kurs  (2)

O = Y – P – K – G – (Ex – Im)/kurs  (3)

(Ex – Im)/kurs = (O – I ) + (P – G) = obroty kapitałowe z zagranicą  (4)

gdzie dodatkowo:
O – oszczędności wewnętrzne,
P – podatki i opłaty wewnętrzne.

W warunkach kryzysów gospodarczych jakby automatycznie pojawiają się dążenia 
do rewitalizacji wskazówek J.M. Keynesa i jego zwolenników, które faktycznie były 
pomyślane jako mające przeciwdziałać spadkom stopy zatrudnienia i stopy wzrostu 
gospodarczego. Najczęściej stosuje się też instrumenty polityki typu keynesowskiego, 
co aktualnie widać wyraźnie w przypadku USA i kilku innych krajów świata. Ale prze-
cież istotną przesłanką realizacji modelu socjalnej gospodarki rynkowej jest dążenie 
do realizacji tzw. podażowej (ściślej propodażowej) lokomotywy wzrostu i rozwoju 
gospodarczego, której istotę można ująć w postaci następującej sekwencji:

dodatnie impulsy (bodźce) dla producentów i konsumentów → wzrost poziomu 
międzynarodowej zdolności konkurencyjnej i „bieżącej” międzynarodowej 
konkurencyjności gospodarki narodowej → wzrost poziomu dobrobytu społeczeństwa

W warunkach wzmożonej konkurencji globalnej, w dobie zdecydowanej deko-
niunktury gospodarczej w świecie nie należy zapominać o przyjętych zobowiązaniach 
międzynarodowych. W przypadku Polski chodzi m.in. – choć nie tylko – o realizację 
postanowień członkostwa w Unii Europejskiej, a także o aktywną i konsekwentną re-
alizację projektów i programów unijnych. Wśród nich – jak wiadomo – na szczególną 
uwagę zasługują dwa, które określa się mianem strategii lizbońskiej oraz Unii Gospo-
darczej i Walutowej.
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New developments and tendencies in the world economy

Abstract

The aim of the article is to present new developments and tendencies in the modern 
world economy as well as to point at the traditional and most recent attempts to prove 
and explain them. The author examines the world economy development through the 
following features:
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a) long-term intensification of international trade links and its consequences;
b) rise in number of entities participating in those trade relations as well as differentia-

tion of forms, in which the international links come about;
c) cyclical development.

Further, the author explains main causes and patterns of market internationalisa-
tion and globalisation, as well as identifies and examines the main entities of the present 
day economy – households, domestic economic organisations, domestic producers’ and 
consumers’ associations, domestic economic authorities, bodies governing regional 
integration groupings, international economic organisations and their specialised pro-
grammes and institutions, large transnational corporations. A significant part of the 
article has been devoted to description of trade forms and cooperation methods in the 
present day world economy as well as indication of their major problems. The final part 
contains author’s conclusions for Poland.


