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The Problems of International Ekonomie Cooperation in the 1980s

R ealizacja korzyści wynikających ze współpracy m iędzynarodow ej 
w iązała się do niedaw na z w ykorzystaniem  więzi zewnętrznych do rozw iązyw a
n ia  problem ów  w ew nętrznych gospodarki. Przejawiało się to, po pierwsze, 
w im porcie braku jących  towarów i usług, po drugie zaś, w specjalizacji go
spodarek  i kształtow aniu  optym alnej skali produkcji w branżach  wiążących 
się ze w spółczesną rew olucją nukowo-techniczną. Przy w yborze specjali
zacji uw zględniono przede w szystkim  uw arunkow ania w ew nętrzne. R ynek 
m iędzynarodow y trak to w an o  jako  "lekarstw o” na problem y w ew nętrzne go
spodark i, w ykorzystu jąc głównie te  rodzaje więzi, które w spom agały proces 
rozw oju ogran iczając zaś te , które wym agały podporządkow ania się gospo
d ark i uk ładom  m iędzynarodow ym  i związane były z ponoszeniem  znacznych 
kosztów  społecznych (redukcja za trudn ien ia  w wielu branżach jak o  efekt re
s tru k tu ry za c ji w ynikający z w ym agań św iatow ych). Dotychczasowe związki 
m iędzy gospodarkam i w ykorzystano głównie do pokonyw ania krajow ych ba
rie r rozwojowych. Kraj przodujący w gospodarce światowej narzucał innym  
system om  gospodarczym  swoją wizję przepływów m iędzynarodow ych.

D rugi sposób w ykorzystan ia więzi zew nętrznych w procesie rozw oju 
gospodark i wiąże się z trak tow an iem  ekonomik poszczególnych krajów  jak o  
jednego  z elem entów  współzależnej gospodarki światowej. W tym  p rzypadku
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działan ia  wewnętrzne są w isto tnym  stopniu  narzucane przez wymogi i 
kierunki ogólnego rozwoju w spółpracy m iędzynarodow ej. Zachow ania po
szczególnych krajów podporządkow ane są procesom  globalnym .

W obecnych w arunkach k ry teria  w yboru działań  podm iotów  gospo
darczych (przedsiębiorstw o, państw o) pow inny uwzględniać w szerokim  za
kresie aspekt współzależności m iędzynarodow ej. Poszczególne kraje w co
raz większym stopniu s ta ra ją  się dostosować swoje gospodarki do charak 
te ru  procesu rozwoju św iata, a zwłaszcza kierunków  w ytyczanych przez 
kraje należące do czołówki technologicznej. P rzebieg  tych procesów  d e te r
m inowany je s t głównie przez: ch arak ter współczesnego postępu  naukowo- 
technicznego, - zm iany form przyw ództw a gospodarczego św iata , - rozszerze
nie zakresu potencjalnych zagrożeń w ynikających ze w spółpracy m iędzyna
rodowej. Na obecnym  etapie rozwoju postęp  naukow o-techniczny cechuje 
się między innym i: przyspieszonym  zużyciem  m oralnym  rozw iązań tech
nologicznych; wysoką niepew nością i ryzykiem ; ukierunkow aniem  nowych 
rozw iązań technicznych na oszczędności surowców, energii i nakładów  pracy; 
znacznym i nakładam i, k tórych zw rot w ym aga szerokiego rynku  zby tu .

W spółczesny postęp  techniczny m odyfikuje ch a rak te r m iędzynarodow e
go podziału pracy. Zm iany te w ynikają głównie z tego, że:

1) postęp  techniczny ograniczając potrzeby  surow cow o-energetyczne 
zm niejsza znaczenie krajów surowcowych oraz ogranicza przepływ y kap itału  
z krajów  wysoko rozw iniętych do krajów  rozw ijających się kierow anych d la  
zapew nienia źródeł surowców;

2) w skutek au tom atyzacji produkcji zm niejsza się znaczenie ta 
niej siły roboczej jak o  czynnika przyciągającego kapitały  do krajów  słabo 
rozw iniętych. W zrasta  n a to m iast rola kadr wykwalifikowanych;

3) następuje ograniczenie przenoszenia tzw. dziedzin uciążliw ych d la  
środow iska natu ra lnego  do krajów  Trzeciego Ś w iata  z pow odu stosow ania 
nowych technik chroniących środowisko;

4) obserw uje się przenoszenie ciężaru konkurencji m iędzynarodow ej 
z poziom u ceny sprzedaw anych wyrobów na  jego p a ram etry  techniczne. 
W ywołuje to  ” wyścig” o skracanie okresów w d rażan ia  i u sp raw n ian ia  pro
cesów innowacyjnych i w prow adzania nowych generacji wyrobów .

W ażnym  problem em  w spółistn ienia ekonom icznego je s t kw estia  p rzy
w ództw a gospodarczego św iata  (tzw . lokom otyw y rozw oju gospodarczego). 
Term in ten  określa państw o, k tóre u ła tw ia  i p rzysp iesza rozwój gospodar
czy innych krajów . K raj będący "lokom otyw ą” gospodarczą pow inien przede 
wszystkim : prowadzić na szeroką skalę prace naukow o-w drożeniow e; w y ty 
czać nowe kierunki rozwoju pen e tru jąc  dziedziny ryzykow ne; u łatw iać rozwój
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innych krajów  drogą pom ocy kredytow ej, przepływu kapitału  i bezzw rot
nej pom ocy gospodarczej; stanow ić chłonny rynek zbytu dla krajów  słabiej 
rozw iniętych; zapewnić pokojowe współistnienie dzięki posiadanem u p o ten 
cjałow i m ilitarnem u  i pozycji gospodarczej w świecie.

P aństw o  będące ’’lokom otyw ą gospodarczą” ponosi z tego ty tu łu  
określone koszty i osiąga pewne korzyści. Do kosztów możemy zaliczyć wy
d a tk i zw iązane z finansow aniem  prac badawczych, ryzyko nietrafionych de
cyzji gospodarczych zw iązanych z rozwojem nowych dziedzin, zw iększoną 
pom oc gospodarczą, odpow iedzialność za koniunkturę św iatow ą i o tw artość 
gospodark i na  konkurencję m iędzynarodow ą.

Przodow nictw o gospodarcze przynosi wiele korzyści, a zwłaszcza 
um ożliw ia: a) w ykorzystanie własnej w aluty jako  pieniądza m iędzynarodow e
go (sp ła ta  zobow iązań m iędzynarodow ych pieniądzem  krajow ym ), b) n arzu 
cenie gospodarce światowej kierunków rozwoju ułatw iających rozw iązyw anie 
w ew nętrznych problem ów  kraju , c) lokalizację kapitału w układzie św iat
ow ym  odpow iadającą wym ogom  s tru k tu ry  gospodarczej kraju ’’lokom o
tyw y” , d) kształtow anie warunków  wym iany odpow iadających zdolnościom  
konkurency jnym  k ra ju , e) realizację aspiracji politycznych, kulturow ych itp .

W gospodarce św iata  kapitalistycznego po II wojnie światowej k ra
jem  decydującym  o rozwoju w szerokim  tego słowa znaczeniu były S tany 
Zjednoczone A m eryki P idn . Obecnie kraj ten traci na znaczeniu jak o  ’’lo
kom otyw a gospodarcza” , ale jego potencjał polityczno-m ilitarny a także go
spodarczy  p redystynu je  go nadal do pełnienia tej funkcji. Ekonomiści i po
litycy am erykańscy tw ierdzą, że obecnie Jap o n ia  i R FN  są k rajam i, k tóre 
pow inny przynajm niej częściowo przejąć na siebie funkcję nakręcania ko
n iu n k tu ry  w gospodarce św iatow ej.1 Jednakże kraje te nie kw apią się po
nosić kosztów z ty m  zw iązanych. D om inująca pozycja do lara  w rozliczeniach 
m iędzynarodow ych także nie sprzyja zm ianie lidera.

Czołowa pozycja Stanów Zjednoczonych jako  eksportera  kapitału  w 
okresie pow ojennym  u łatw ia  tem u krajowi przechwytyw anie korzyści ze 
w spółpracy m iędzynarodow ej. Z drugiej zaś strony  eksport ten przyczyniał 
się w pew nych obszarach św iata  do w yrów nyw ania się poziom u rozwoju 
gospodarczego. G łów nym  instrum entem  steru jącym  procesam i przepływ u 
k ap ita łu  sta ły  się korporacje am erykańskie, które zaczęły przyjm ow ać cha
ra k te r  in s ty tu c ji m iędzynarodow ych.

Od przynajm niej końca la t siedem dziesiątych obserw ujem y znaczne 
przyspieszenie procesu in ternacjonalizacji przepływ u kapitału . Spraw ia to , że

1Por. A .Schwietert: Nouvelles locomotives en vue?, ”Le Mois Economique et 
Financier” 1987, 5.
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coraz mniejsze znaczenie m a przyw ództw o pojedynczego k ra ju  w kształtow a
niu procesów rozwoju gospodarczego.

Skutki i przebieg procesów społeczno-gospodarczych we w spółczesnym  
świecie nie są obecnie możliwe do jednoznacznego określenia. W iele kon
kretnych  procesów decyzyjnych w gospodarce, k tóre w dotychczasow ych 
analizach uważane były za włas'ciwe, straciło  swój jednoznaczny w ym iar. 
Przyczyniło się to m .in. do w zrostu niepew ności w skali globalnej (św iata) i 
przyjęło wyraz tzw. pułapek rozwojowych, tj. sy tuacji, w k tó rych  podejm o
wane działan ia przynoszą korzyści w krótkim  okresie w szystkim  stronom , 
na to m iast w długim  przedziale czasu m ogą stw arzać (różnego rodzaju) ba
riery rozwojowe. B ariery te jakkolw iek dotyczą poszczególnych krajów , to  
przyczyniają się do osłabienia w spółpracy m iędzynarodow ej w skali global
nej. P rzykładem  może być pułapka zadłużeniowa.

Pojaw ienie się pułapek rozwojowych w pływ a na  m odyfikację więzi 
m iędzy poszczególnym i kra jam i. Rozwiązanie tych  problem ów  w ym aga 
kompleksowej w spółpracy w szystkich państw  św iata. Leży to bowiem  w 
większym  lub m niejszym  stopniu  w interesie całej społeczności św iatowej.

Nowe zjaw iska w zakresie w spółistnienia ekonom icznego w yw ołują 
różnorodne tendencje: in tegracyjne i dezin tegracyjne, liberalizacyjne i p ro
tekcjonistyczne itp . P roblem atykę tę spróbujem y przedstaw ić analizu jąc trzy  
formy współpracy m iędzynarodow ej, tj. w ym ianę tow arow ą, tran sfer tech
niki oraz pom oc m iędzynarodow ą.

Tem po w zrostu wolum enu światow ego eksportu  przew yższa tem po  
w zrostu produkcji. W skainik ten  wynosił w skali rocznej w la tac h  sześćdziesią
tych 8,5% (eksport) i 6,0% (produkcja), a  w la tach  siedem dziesiątych od
pow iednio 5,0% i 4,0%. W la tach  osiem dziesiątych (1980-1987) nastąp iło  
obniżenie tem pa w zrostu w olum enu eksportu  do 3,0% i produkcji do 2,5% 
w skali rocznej.2

D ynam ika eksportu  i im portu , wyższa od tem p a  w zrostu  dochodu 
narodow ego świadczy o pogłębiającej się w spółpracy m iędzynarodow ej. 
W spółpraca ta  odbyw a się głównie w grupie uprzem ysłow ionych krajów  ka
p italistycznych, na k tóre w roku 1987 p rzypadało  69,7% ek sp o rtu  i 70,7% 
im portu  liczonego w w arunkach fob.3 W ram ach  w ym iany m iędzynarodow ej 
rośnie udział wyrobów przem ysłowych. Tem po w zrostu  w olum enu tej grupy 
towarowej było wyższe od eksportu  ogółem o 2,0 pun k ty  procentow e w la
tach  sześćdziesiątych i siedem dziesiątych oraz o 1,5 p u n k ta  procentow ego w

2J. Brzezowski: Handel światowy na fali wznoszącej, "Rynki Zagraniczne” 1988, 
37, s. 3.

3 Biuletin Innostrannoj Komierczeskoj Informaciji (BIKI), 1988, 35, s. 2.
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la tach  1980-1987.
Rozszerzenie asortym entu  produkcji, konieczność m odernizacji coraz 

większej liczby wyrobów , ograniczona chłonność rynku wewnętrznego itp. 
sp raw iają , że w ym iana towarowa przestała być środkiem  realizacji nadwyżek 
krajow ych i im portu  produktów , których nie m ożna wytworzyć, a s ta je  się 
środkiem  um iędzynarodow ienia produkcji.

Dostosowanie się do nowej sytuacji w wym ianie m iędzynarodowej wy
m aga restru k tu ry zac ji gospodarki narodow ej, k tó ra  polega z jednej strony  
na  tw orzeniu dziedzin bazujących na zaawansowanej technologii, z d ru 
giej zaś n a  ograniczeniu tradycyjnych  gałęzi, tzw. przemysłów dym iących 
zakładów . K raje, które decydują się na obronę tradycyjnych przem ysłów , 
zan iedbu ją  rozwój obszarów  naukochłonnych i ograniczają rolę w ym iany 
m iędzy narodow ej, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia dynam iki 
rozw oju.4

Proces liberalizacji wym iany m iędzynarodowej uległ zaham ow aniu w 
połowie la t siedem dziesiątych. Znacznie wzrosły ograniczenia w im porcie, 
k tó re  m ają  ch a rak te r pozataryfow y. Szerokie i dlogookresowe stosow anie 
narzędzi pozataryfow ych w regulowaniu im portu  i ochronie rynku kra jo
wego prow adzi do wielu negatyw nych zjawisk, a zwłaszcza do: podniesie
n ia  poziom u cen detalicznych, bowiem koszty ochrony rynku w ew nętrznego 
przerzucane są  na  konsum entów; do obniżenia efektywności zaangażow anych 
środków ; do zaham ow ania procesu restruk tu ryzacji gospodarki (nadm ierna 
och rona  stanow isk pracy w branżach tradycyjnych prowadzi do zw olnienia 
rozw oju dziedzin naukochłonnych); do wywołania tzw. ”efektu c iep larn ia
nego” , k tóry  w yraża się m .in. w obniżeniu się proinnow acyjnego i proefek- 
tywnościowego nastaw ien ia przedsiębiorstw ; do zwiększania się trudności w 
uzyskaniu kredytów  zagranicznych itp .

F irm y krajów  wysoko rozwiniętych podejm ują wiele działań m ających 
na  celu om ijanie barie r celnych i pozataryfow ych w w ym ianie m iędzynarodo
wej. Najczęściej spo tykaną  form ą je s t zakładanie filii w kraju tw orzącym  
barie ry  im portow e. D ziałania te pozw alają na um ocnienie rynków zbytu  
poprzez eksport wielu deta li z firm m acierzystych do filii oraz u trzy m y 
w anie więzi technologicznych między krajam i w spółpracującym i poprzez 
korporacje  m iędzynarodow e. Handel w ew nątrz firmowy wr ram ach  k o rpora
cji m iędzynarodow ych zajm uje is to tne  miejsce. A naliza działalności około 
800 czołowych korporacji m iędzynarodow ych pozw ala na ustalenie, że 34% 
h an d lu  m iędzynarodow ego tych firm  przypada na obro ty  w ew nątrzfirm ow e.

4P. F. Drucker: The Changed World Economy, "Economic Impact” , 4, 1986, s.
10.
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W ram ach korporacji działających w branżach  naukochłonnych handel 
wewnątrzfirm owy zajm uje 43%, a w branżach tradycy jnych  ty lko  13% wy
m iany międzynarodowej tych korporacji.5

Drugim sposobem  przezwyciężania barier eksportow ych je s t w spó łpra
ca z firmami krajów  stosujących ograniczenia. W spółpraca tak a  pozw ala na 
zdobyw anie rynków krajów trzecich oraz eksport wielu części i podzespołów  
na bazie własnej technologii, a ponad to  um ożliw ia partycypow anie w ko
rzyściach stw arzanych przez państw o d la  firm krajow ych.6

Om ijanie barier pozataryfow ych w w ym ianie towarowej uprzem ysłow ić 
nych krajów kapitalistycznych prow adzi do um iędzynarodow ienia procesu 
wytwórczego (integracji) dokonywanego głównie przez korporacje m iędzyna
rodowe.

Ważne miejsce w przepływach m iędzynarodow ych zajm uje transfer 

technologii. S tał się on niezbędny dla rozwoju gospodarczego. Żaden kraj 
św iata  nie je s t w stanie tworzyć sam odzielnie w szystkich now ych rozw iązań 
technicznych. W ym iana przynosi korzyści zarów no im porterow i innow acji, 
gdyż skraca okres w prow adzania nowych rozw iązań do p rodukcji, jak  i 
eksporterow i ponieważ częściowo zw raca poniesione nakłady  n a  b ad an ia  i 
prace rozwojowe, rozszerza dostępność zagranicznych rynków  zby tu  itp . Ze 
sprzedażą innowacji wiąże się częściowa u tra ta  korzyści z p osiadan ia  od
cinkowej wiedzy, ale przeciw działa ona tw orzeniu alternatyw nych  rozw iązań 
technologicznych.

Na obecnym  etapie rozwoju innowacje w ykorzystuje się do zw iększania 
zdolności konkurencyjnej własnej gospodarki n a  rynku m iędzynarodow ym . 
Jakkolw iek wysoko rozw inięte kraje kapitalistyczne opow iadają się za zasadą 
wolnej konkurencji na rynku  technologii, to każdy kraj prow adzi w łasną 
politykę technologiczną, k tó ra  m a zapew nić m u sukcesy n a  rynku  m iędzynaro
dowym . M ożna sformułować pogląd, że subw encjonow anie b ad ań  zwiększa
jących  zdolność konkurencyjną własnej produkcji stanow i now ą form ę pro
tekcjonizm u państwowego.

Transfer techniki w układzie m iędzynarodow ym  przyczyn ia się do 
zw iększania zakresu w spółpracy rozw iniętych krajów  kapitalistycznych .

Świadczy o ty m  dom inacja tej grupy w m iędzynarodow ym  h and lu  licen
cjam i, na k tóre przypadło  w 1980 roku 99,1% wpływów z ek sp o rtu  i 74,1% 
w ydatków  na im port licencji w skali światowej (bez w zajem nych obrotów

6Por. The Worlds in House Trades, ”The Econonist” , 1986.03.01.
6Por. W. O. Kistanow: Ekonomiczeskoje proniknowienije Japonii w Latinskuju 

Ameriku, Moskwa 1982, s. 98-99.
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krajów  socjalistycznych).7
W spółistnienie św iata  w zakresie więzi gospodarczych obejm uje również 

pom oc m iędzynarodow ą. Pom oc ta  udzielana je s t najczęściej krajom  rozwi
ja jący m  się i może podlegać kontroli kierunków jej w ykorzystania. Rynki 
krajów  rozw ijających się stanow ią isto tne miejsce zbytu d la towarów wy
tw arzanych  przez kraje uprzemysłowione. K raje słabo rozwinięte są także 
w ażnym  dostaw cą surowców i artykułów  rolnospożywczych. Z eksportem  
do krajów  słabo rozw iniętych w iążą się ulgowe kredyty eksportow e i po
m oc kapitałow a. R ozm iary kredytów  eksportow ych udzielanych d la  krajów 
rozw ijających się św iadczą o roli tych krajów jako  rynków zbytu . W ydaje 
się, że zm niejszenie wielkości kredytów  eksportow ych d la  krajów Trzeciego

Ś w iata  w la tach  1982-1986 wynikało m .in. ze znacznego w zrostu im portu  
S tanów  Zjednoczonych w tym  okresie. Może to świadczyć o trak tow an iu  
krajów  słabo  rozw iniętych jako  m iejsca zbytu nadwyżek eksportow ych, a 
n ie ja k o  obszarów  współpracy gospodarczej.

K raje  wysoko rozw inięte poprzez udzielaną pom oc realizują swoje 
określone cele. Po II wojnie światowej największym  donatorem  były S tany 
Z jednoczone Am eryki. A m erykańska pom oc w yrażała się w ” P lanie M ar
sh a lla” i m iała  na  celu stworzenie rynków zbytu oraz zdobycie sojuszników 
m ilitarnych . Z chwilą wzrostu konkurencyjności ekonomicznej Europy po
m oc została  skierow ana do krajów rozwijających się. Is to tn a  część dotyczy 

pom ocy m ilitarnej. W rezultacie tej pomocy kraje Trzeciego Św iata miały 
p rzejąć n a  siebie funkcję rynków zbytu  dla towarów am erykańskich. Zasila
nie kredytow e i darow izny dla krajów  rozwijających się nie zawsze okazały 
się skuteczne czego dowodem  je s t pojawienie się nadm iernego zadłużenia. 
S tab ilne  są tylko rynki krajów wysoko rozwiniętych.

S tra teg ia  udzielan ia pom ocy gospodarczej przez Japonię stanow i w 
dużej m ierze powielenie modelu am erykańskiego. Japon ia  w roku 1985 67,8% 
pom ocy skierow ała do krajów Azji Płd-W schodniej. Azja bowiem przy
czyniła się do sukcesu ”kraju  wschodzącego słońca” będąc głównym źródłem  
surowców i zasobów energetycznych i stanow iąc isto tny  rynek zbytu . W zrost 
konkurencji ze strony  tzw. ’’czterech m ałych smoków” na rynkach trze
cich spow odował częściowe przesunięcie jakońskiej pom ocy do innych krajów  
tego obszaru . W edług obliczeń S. O kity kraje azjatyckie, łącznie z C hinam i 
p o trze b u ją  rocznie około 20 mld dolarów , aby zrealizować założone plany 
rozw oju gospodarczego. W realizacji tych zamierzeń is to tn ą  rolę m a ode
grać Jap o n ia .

7R. Rapacki: Międzynarodowy handel licencjami, "Handel Zagraniczny” 1987, z.
8, s. 24.
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Francja i W. B ry tan ia  udzielają pom ocy głównie swoim  tradycy jnym  
partnerom  wśród krajów rozw ijających się. Nie m ają jednak  am bicji - tak , 
jak  Japon ia  - tw orzenia za pom ocą tego in strum en tu  w łasnych, regionalnych 
i zintegrowanych system ów gospodarczych.

M ultila te ra lna  oficjalna pom oc gospodarcza, której udział w pom ocy 
ogółem rośnie (w 1975 r. - 29,4%, w 1980 r. - 33,3%, a w 1986 r. - 39,3%) 
realizuje p o stu la t integrow ania obszarów peryferyjnych ze św iatow ym  sy
stem em  gospodarczym .8 W yraża się to w udzielaniu kredytów  tylko na 
przedsięwzięcia m ające na  celu restruk tu ryzac ję  system ów  ekonom icznych i 
stym ulow anie wzrostu gospodarczego i eksportu . Zabezpieczenie właściwego 
w ykorzystania przyznanych środków finansowych wynika z przyjętej proce
dury  udzielania pomocy.

Pom oc m iędzynarodow a w pływ a więc na  in tegrację , wywołując współ
pracę m iędzynarodow ą. Równocześnie przyczynia się do w zrostu  konkuren
cji na rynkach światowych ze strony  krajów , k tóre w sposób właściwy wyko
rzystyw ały tę pom oc. K raje, k tóre skonsumowały pożyczki zagraniczne zna
lazły się w tzw. pułapce zadłużeniowej, a ty m  sam ym  w m niejszym  stopn iu  
przyczyniły się do w zrostu konkurencji handlowej niż gdyby ją  w ykorzystały 
do rozwoju dziedzin eksportow ych.

M iędzynarodow a w spółpraca gospodarcza realizow ana je s t w coraz 
większym  stopniu  poprzez poszczególne firmy, k tóre w swoich działaniach 
kieru ją  się przede w szystkim  korzyściam i ekonom icznym i. W yw ołuje to 
przepływ  kapitału  i um acnia zakres in ternacjonalizacji produkcji i kap ita łu . 
Jednocześnie rządy poszczególnych państw  oceniając te działan ia  m ają  na 
celu obok interesów ekonom icznych także in teresy  polityczne i społeczne. 
C oraz częściej zdarza się, że obie grupy interesów  są sprzeczne ze sobą a ich 
stopy  substy tuc ji nie są znane i u legają zm ianie wraz ze zm ianą w arunków . 
W związku z ty m  nie m ożna przewidzieć, k tó ra  z tych grup , tzn . państw o 
czy przedsiębiorstw a, będzie decydująca przy podejm ow aniu  konkretnych 
decyzji ekonom icznych i społecznych.

P onad to  obserwuje się brak zaufania do kapitału  obcego z uwagi 
n a  możliwość szpiegostw a przemysłowego i dyfuzji technik  m ilitarnych  
do innych państw . P row adzi to do konfliktów m iędzy in sty tu c jam i po
szczególnych państw , m iejscowym  kapitałem  i kapitałem  m iędzynarodow ym . 
R ządy poszczególnych krajów  nie posiadają  dostatecznej jasności dotyczącej 
niezbędnych działań , jak ie  w tych w arunkach należy podejm ow ać, tj. 
czy m ają um ożliwiać, w jak im  zakresie i n a  jak ich  zasadach  regulować 
napływ  kapitału  zagranicznego, aby nie naruszać zby tn io  in teresu  zagra

8OECD, Development Assistance Committe, Development Cooperation, 1987.
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nicznych przedsiębiorców , a w jak im  wspom agać ekspansję zagraniczną 
przedsiębiorstw  krajowych.

SUMMARY

Up till not a long time ago the national economy made use of the external bonds to 
solve the interior economic problems. A t present, particular countries subordinate them
selves to the demands of the global proce3s of the world’s economic development. The 
course of this process is determined by the character of the contemporary technological 
progress, changes of the forms of the economic leadership in the world, and potential 
developm ental threats resulting from the international economic cooperation.

The new phenomena in the sphere of economic co-existence bring about diffe
rent tendencies: integrative and disintegrative, liberalizational and protectionist ones, etc. 
These problems are presented by means of the analysis of goods exchange, service transfer, 
and international economic aid.

The international economic cooperation is realized in wider and wider scope by 
particular firms and international corporations. The governments of particular countries 
support the activity within the domain of international economic cooperation and thus 
they have in their consideration not only the economic but also the political and social 
interests of the country.


