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Wstęp

Postępująca od wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku integracja handlowa 
i liberalizacja handlu i przepływów kapitałowych przyczyniła się do wzrostu go-
spodarczego w wielu krajach rozwiniętych i rozwijających się. Handel międzyna- 
rodowy odegrał kluczową rolę w  stymulowaniu globalnego wzrostu, przyczy- 
niając się do bezprecedensowego postępu w  zakresie wydajności i standardów  
życia, aby podnieść miliony ludzi z ubóstwa i obniżyć ceny. Jednak tempo rozwoju 
handlu, produktywności i wzrostu dochodów ulegało stopniowemu spowolnieniu  
od początku nowego wieku. Ta tendencja częściowo przyczyniła się tym samym do 
spowolnienia wzrostu gospodarczego, zwłaszcza po globalnym kryzysie finanso-
wym w 2008 roku. Wówczas dynamika produktywności gwałtownie obniżyła się, 
co  przyczyniło się do stagnacji dochodów w wielu rozwiniętych gospodarkach, 
a  w  konsekwencji do politycznego sprzeciwu wobec globalizacji. Spowolnienie 
handlu światowego było kolejnym długoterminowym skutkiem wywołanym spo-
wolnieniem produktywności. Osłabieniu uległa konkurencyjność gospodarek wie-
lu krajów wysoko rozwiniętych. W coraz większym stopniu szala w tej dziedzinie 
przechylała się na korzyść państw strefy azjatyckiej1. W konsekwencji handel od 
2012 r. ledwo nadążał za globalnym PKB. Zaobserwowano również zmniejszenie 
się skali międzynarodowych przepływów kapitałowych w gospodarce światowej, 
w tym zmniejszenie przeciętnego tempa wzrostu globalnych strumieni bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych (BIZ). Aby rozwiązać problemy przyczyniające się 
do spadku produktywności, decydenci zaczęli koncentrować się na wzmacnianiu 
innowacji i edukacji, przyspieszaniu reform strukturalnych i podejmowaniu dzia-
łań przeciwdziałającym zjawiskom kryzysowym.

Ze względu na ujawnione i pogłębiające się nierówności w rozkładzie dochodów 
zarówno między krajami, jak i wewnątrz krajów, handel miał negatywny wpływ na 
niektóre grupy pracowników i społeczności, szczególnie w Europie i Stanach Zjed-
noczonych. Te dyslokacje, które również odzwierciedlają wpływ innowacji techno- 
logicznych, znalazły odzwierciedlenie w wolniejszym wzroście gospodarczym, 
a wynikające z tego reakcje osłabiły poparcie dla procesów globalizacji.

1  Zob. tab. 1A w ANEKSIE. Wskazuje na tę tendencję również A.Z. Nowak, Globalizacja a współcze-
sny świat, [w:] A.Z. Nowak., T. Zalega (red.), Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019, s. 589.
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Na trendy w globalizacji oddziaływały technologiczne zmiany w kierunku auto- 
matyzacji i robotyzacji, rzutujące na decyzje o relokacji inwestycji przez korpo-
racje międzynarodowe. Na te decyzje oddziaływały również restrykcje i regulacje 
wprowadzane przez poszczególne kraje w odniesieniu do bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych.

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych, którego szczyt 
przypadł na lata 2008–2009, spowodował poważne załamanie na rynkach więk-
szości krajów świata. Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego i in-
nych organizacji o zasięgu globalnym zalecali rządom krajów pobudzanie wzrostu 
popytu w krajach, gdzie był on szczególnie słaby, szczególnie w obszarze inwe-
stycji, poprzez starannie dobrane inwestycje publiczne i usunięcie przeszkód dla 
prywatnych inwestycji, ze względu na to, że ten proces może wpłynąć na wzrost 
akumulacji kapitału i otwarcie na nowe technologie. Zalecano również restruktu-
ryzację zadłużenia przedsiębiorstw i wzmocnienie bilansów banków, aby ułatwić 
dostęp do kredytów i stymulować inwestycje w kapitał fizyczny i niematerialny 
oraz wysyłanie jasnych sygnałów o kierunkach przyszłej polityki gospodarczej, 
w tym zwłaszcza fiskalnej, regulacyjnej i  handlowej, ponieważ takie działania 
mogą pomóc wspierać inwestycje.

W wyniku tych działań stwierdzono, że po kilku latach niskiego wzrostu gospo-
darka światowa zaczęła nabierać rozpędu. Wschodzące rynki i niektóre kraje roz-
wijające się o niskich dochodach doświadczyły wzrostu gospodarczego w ramach 
cyklicznego ożywienia. Co najważniejsze, w wielu gospodarkach miał miejsce po-
nownie wzrost zatrudnienia. Jednak tej dobrej wiadomości towarzyszyła niepew-
ność co do przyszłości globalnego porządku gospodarczego i finansowego. Kraje 
stanęły przed wieloma wyzwaniami i w związku z tym w roku 2017 zachęcano do 
podjęcia działań na rzecz:

• rozwoju handlu międzynarodowego z uwagi na jego pozytywny wpływ na 
wzrost gospodarczy oraz na sytuację na rynku pracy;

• zwiększania produktywności (czynników wytwórczych), której niski wzrost 
przyczynił się do stagnacji dochodów;

• prowadzenia polityki sprzyjającej włączeniu społecznemu, aby zaradzić 
rosnącym nierównościom spowodowanym w dużej mierze zmianami tech-
nologicznymi;

• wspierania równości płci, aby globalna ekonomia mogła osiągnąć swój 
większy potencjał, włączając na większą skalę kobiety do rynku pracy;

• poprawy skuteczności zarządzania długiem, aby pomóc krajom słabiej roz-
winiętym dostosować się do niższych przychodów ze sprzedaży surowców;

• opracowania polityki gospodarczej, w tym handlowej, która miałaby na 
celu procesy dostosowawcze, aby wszystkie kraje mogły czerpać korzyści 
z handlu i tym samym wzmacniać światową gospodarkę.

Kluczową strategią rozwojową w Unii Europejskiej i na poziomie globalnym 
stał się zrównoważony rozwój. Jego koncepcja jest wspierana przez wszystkie 
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organizacje międzynarodowe. Zasadniczą istotą tej idei jest godne życie dla wszyst-
kich na naszej planecie, na które składają się dobrobyt i wydajna gospodarka, pokojo-
we społeczeństwa, włączenie społeczne i odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Należy również podkreślić szczególnie silną pozycję Unii Europejskiej z punktu 
widzenia wspierania koncepcji zrównoważonego rozwoju, a także jej roli jako pre-
kursora we wdrażaniu Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE bo-
wiem aktywnie promuje przekształcenie Europy w społeczeństwo wykorzystujące 
technologie niskoemisyjne i aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje 
prywatne i publiczne w procesie przechodzenia na wykorzystanie czystej energii. 
Jest to korzystne nie tylko dla planety, lecz również dla gospodarki i konsumentów.

W Unii Europejskiej obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm w za-
kresie ochrony środowiska. UE i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgod-
nie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska do roku 2020 
oraz w dalszej perspektywie, do roku 2050. Wsparcie dla tej polityki zapewniają 
specjalne programy badawcze oraz odpowiednie prawodawstwo i finansowanie.

Idea zrównoważonego rozwoju stała się punktem wyjścia na drodze do gospo-
darki cyrkularnej jako tej koncepcji, która odchodzi od dotychczasowego modelu 
gospodarczego opierającego się na stałym wzroście, i czerpie z wzorca rozwoju, w ra-
mach którego nic się nie marnuje, a odpady, jeśli powstają, są wykorzystywane jako 
surowiec.

Cyrkularna, czyli okrężna gospodarka jest więc gospodarką, w której produkcja 
i konsumpcja są zorganizowane w taki sposób, że wartość produktów, komponen-
tów, materiałów i zasobów jest utrzymywana w całym łańcuchu wartości i życia 
produktów. Maksymalizuje wydajność zasobów i minimalizuje ich zużycie i po-
wstawanie odpadów.

Nowa strategia Unii Europejskiej, zaprezentowana w grudniu 2019 r. przez Ko-
misję Europejską pod nazwą Europejski Zielony Ład, stawia również jako jeden 
z głównych celów na najbliższe lata program wdrażania zasad gospodarki o obie-
gu zamkniętym i osiągnięcia znaczącego postępu w ograniczaniu emisji gazów cie-
plarnianych w Europie. Aby zmiany klimatu nie osiągnęły niebezpiecznego pozio-
mu, wspólnota międzynarodowa postanowiła, że globalna temperatura nie może 
wzrosnąć o więcej niż 2°C w porównaniu z poziomem sprzed okresu uprzemysło-
wienia.

Kolejnym wiodącym priorytetem na poziomie globalnym i europejskim w no-
wym stuleciu jest tworzenie kluczowych technologii i proinnowacyjny charak-
ter rozwoju. Wykorzystywanie bowiem wiodących technologii –  w połączeniu 
z działaniami, mającymi na  celu wyeliminowanie utrzymujących się różnic 
między krajami rozwiniętymi i  rozwijającymi się w ich dostępie do istniejących 
już technologii oraz innowacji – może sprzyjać osiągnięciu celów zrównoważone-
go rozwoju.

Korzystne jest tu powiązanie wpływu postępu technologicznego z postępem 
w  zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), również w wielu 
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gospodarkach o niższych dochodach. Jednak nowe technologie wywołują często 
obawy, zwłaszcza decydentów politycznych, co do zdolności dostosowywania 
się społeczeństw do zmian, które powodują. Wzbudzają one również niepokoje 
społeczne, a nawet wrogość wobec niektórych osiągnięć technologicznych.

Silnie przyspieszające tempo rozwoju w ostatnich latach (2014–2017) i adapta-
cji nowych technologii w ostatnich dziesięcioleciach było spowodowane głównie 
a) pojawieniem się cyfrowych platform – w szczególności Internetu; b) skumulowa-
nym charakterem zmian technologicznych; c) konwergencją technologii w nowe 
kombinacje; d) znacznym obniżeniem kosztów. Pozytywne jest również to, że wie-
le pionierskich technologii wykazuje kluczowy potencjał umożliwiający osiągnię-
cie większości celów zrównoważonego rozwoju.

Zdolność krajów i przedsiębiorstw do wykorzystywania nowych zasobów cyfro-
wych stała się kluczowym wyznacznikiem konkurencyjności. Ogólne skutki digitali-
zacji będą różnić się znacznie między krajami i sektorami gospodarki. To sprawia, 
że coraz ważniejsze dla krajów jest zapewnienie wystarczającej podaży wykwalifi-
kowanych pracowników o zdolnościach kognitywnych, adaptacyjnych i kreatyw-
nych, niezbędnych do „pracy z nowoczesnymi maszynami”.

W Unii Europejskiej jedną z kluczowych koncepcji rozwojowych stała się 
w ostatnich latach idea budowy jednolitego rynku cyfrowego –  czyli usunięcie 
wszelkich krajowych ograniczeń, dotyczących transakcji dokonywanych za po-
średnictwem Internetu. Idea ta opiera się na koncepcji wspólnego rynku, której ce-
lem jest wyeliminowanie barier handlowych między państwami członkowskimi 
w celu zwiększenia dobrobytu gospodarczego i stworzenia „jeszcze bliższych więzi 
między narodami Europy”.

Wspólny Europejski Rynek Cyfrowy to rynek, na którym zapewniony jest swo-
bodny przepływ osób, usług i kapitału, a osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą 
bezproblemowo uzyskiwać dostęp do działań online i angażować się w nie w wa-
runkach uczciwej konkurencji oraz wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
i danych osobowych, niezależnie od ich obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. 
Cyfryzacja/digitalizacja tworzy nowe możliwości dla przedsiębiorców i przedsię-
biorstw i przynosi korzyści konsumentom. Przykładem tego jest globalny rozwój 
e-commerce. Spójność tej koncepcji z zobowiązaniami międzynarodowymi, taki-
mi jak Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wymaga jednak podjęcia 
międzynarodowych wysiłków, aby zapewnić, że żaden kraj nie pozostanie w tyle 
w związku z przejściem na gospodarkę cyfrową.

W kontekście zmian zachodzących w gospodarce światowej, powstaje pytanie, 
w jaki sposób Unia Europejska, jako najbardziej zaawansowane ugrupowanie in-
tegracyjne, dostosowuje się do nowych warunków w gospodarce światowej, jakie 
czynniki determinują jej pozycję w zakresie międzynarodowych przepływów to-
warów/dóbr i usług oraz przepływów czynników produkcji. Przy czym poszukując 
odpowiedzi na powyższe pytania, postrzegamy relacje między procesami globali-
zacji i procesami integracyjnymi w gospodarce światowej nie jako przeciwstawne, 
ale w kategoriach komplementarności.
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W poszczególnych rozdziałach j książki omówiono następujące kwestie:
Rozdział pierwszy zawiera próbę modelowego ujęcia podmiotowej struktury 

gospodarki światowej, w kontekście zachodzących zmian w procesach globaliza-
cyjnych. Przedmiotem analizy są zmieniające się relacje między podmiotami tej 
struktury, z uwzględnieniem czynników, które na nie wpływają. Dotyczy to pro-
cesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i konsekwencji tych procesów dla 
innych podmiotów, erozji tradycyjnej pozycji krajów w gospodarce światowej, 
procesów integracyjnych w  różnych regionach gospodarki światowej, o różnym 
poziomie zaawansowania w  porównaniu do integracji europejskiej, nawiązywa-
nia formalnej współpracy między ugrupowaniami integracyjnymi oraz zawierania 
licznych sieciowych porozumień między ugrupowaniami integracyjnymi i po-
szczególnymi krajami.

Rozdział drugi został poświęcony tematyce transnarodowych regulacji w od-
niesieniu do kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju współczesnej gospo-
darki światowej oraz gospodarki Unii Europejskiej. Rozwój ten obejmuje następu-
jące cele: ekonomiczny –  ukierunkowany głównie na wzrost pro-innowacyjny, 
pro-środowiskowy – związany z ochroną środowiska naturalnego, oraz inkluzyw-
ny (włączeniowy) –  promujący aktywną politykę społeczną –  dla zmniejszenia 
skali wykluczenia społecznego oraz włączenia osób bezrobotnych do rynku pracy, 
w celu przeciwdziałania biedzie i ubóstwu na poziomie zarówno globalnym jak  
i europejskim.

W pierwszej części rozdziału omówione zostały regulacje i działania transna-
rodowych organizacji globalnych na rzecz ochrony środowiska, wskazujące rów-
nież docelowy kierunek rozwoju, czyli potrzebę dążenia do gospodarki cyrkularnej  
/ gospodarki o obiegu zamkniętym, przez odchodzenie od tradycyjnego modelu 
rozwoju. Dotychczasowy model rozwoju doprowadził bowiem do wyczerpywania 
się zasobów naturalnych oraz naruszenia biologicznych podstaw życia w takim 
stopniu, że ludzkość może zostać skazana na wojny o wodę pitną czy żywność, 
a także na nieobliczalne, gwałtowne zmiany klimatu.

W drugiej części rozdziału zostały przedstawione regulacje, inicjatywy i dzia-
łania podejmowane na poziomie globalnym, w Unii Europejskiej oraz w sferze 
biznesu, służące rozwiązywaniu problemów społecznych, zgodnie z celami formu-
łowanymi w Agendzie ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do kwestii 
społecznych odnosi się Porozumienie ONZ w sprawie migracji, inicjatywa Sekre-
tarza Generalnego ONZ „Global Compact”, inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz 
promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), promowanie 
idei godnej pracy przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz rekomendacje 
OECD dla korporacji transnarodowych.

Unia Europejska oraz poszczególne kraje członkowskie podejmują działania 
w ramach inkluzywnej polityki społecznej, polityki spójności społeczno-gospo-
darczej na rzecz włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa i dyskryminacji.

W rozdziale trzecim została podjęta tematyka związana z kluczową polity-
ką rozwoju gospodarki światowej i europejskiej ukierunkowaną na innowacje 
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i kreowanie nowych technologii. Na poziomie globalnym, zaprezentowano reko-
mendowaną przez wszystkie organizacje międzynarodowe politykę technologicz-
ną bazującą na technologiach i usługach cyfrowych. Przedstawiony został m.in. 
wpływ osiągnięć cyfryzacji/digitalizacji na handel, zatrudnienie i kształtowanie 
nowych umiejętności. Wskazano też na rosnącą rolę handlu elektronicznego 
 – e-commerce i korzyści dla firm (zwłaszcza Micro-, Small- and Medium-sized Enter- 
prises – MSME-s) z tytułu jego rozwoju oraz na znaczenie platform internetowych 
należących do GAFAA2. Dalszy rozwój cyfryzacji oznacza jednak potrzebę mię-
dzynarodowej współpracy i sprostania nowym wyzwaniom związanym z szybki-
mi zmianami technologicznymi przez decydentów rządowych w tym zakresie. Po-
wyższym rozwiązaniom w skali globalnej sprzyja też unijna wizja Cyfrowej Europy 
oraz rosnąca pozycja Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu technologiami, 
jak również w ostatnim (2019) rankingu innowacyjności na poziomie światowym.

Rozdział czwarty został poświęcony omówieniu pozycji Unii Europejskiej 
w globalnej wymianie handlowej produktami i usługami i roli wspólnej polityki 
handlowej – WPH, ukierunkowanej na wzmocnienie tej pozycji przez systema-
tyczne zawieranie przez Komisję Europejską różnych rodzajów umów handlowych 
(o zróżnicowanym stopniu preferencji w dostępie do wzajemnych rynków). Nale-
ży też podkreślić, że unijna WPH polega również na udzielaniu jednostronnych 
preferencji większości krajów rozwijających się oraz transformujących swoje go-
spodarki w kierunku gospodarki rynkowej (countries in transition). Szczególnych 
preferencji w handlu udziela Unia Europejska krajom najsłabiej rozwiniętym (least 
developed countries), wspomagając tym samym proces ich rozwoju.

W rozdziale piątym została poddana analizie i ocenie pozycja Unii Europej-
skiej w globalnych przepływach czynników produkcji, tj. pracy i kapitału oraz jej 
uwarunkowania. Na sytuację UE w zakresie przepływów osób / czynnika pracy 
w jej stosunkach zewnętrznych oddziałują zarówno czynniki niezależne od ugru-
powania, jak i polityka imigracyjna UE. W  rozdziale przedstawiono podstawy 
prawne tej polityki oraz działania podejmowane w jej ramach.

Analiza pozycji UE w globalnych przepływach kapitału została przeprowa-
dzona w  odniesieniu do inwestycji portfelowych i  bezpośrednich inwestycji za- 
granicznych (BIZ), w  kontekście międzynarodowych regulacji inwestycyjnych 
oraz nowej polityki inwestycyjnej UE. Działania UE na rzecz wzmocnienia jej po-
zycji obejmują aktywność w zakresie zawierania umów o inwestycjach z krajami 
trzecimi, podejmowanie prób rozwiązania kwestii rozstrzygania sporów między 
inwestorami zagranicznymi a państwami goszczącymi oraz tworzenie systemu 
monitoringu inwestycji napływających do UE.

Rozdział 6 dotyczy pozycji Polski w gospodarce światowej i europejskiej – jej 
miejsca w międzynarodowym handlu dobrami i usługami oraz w przepływach 
czynników produkcji – pracy i kapitału.

2  Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba.

http://m.in
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Analiza i ocena sytuacji Polski w zakresie wymiany handlowej produktami 
i usługami wskazuje na silnie rosnącą pozycję Polski, zwłaszcza w międzynarodo-
wym handlu usługami. Pozycja Polski w wymianie handlowej została przedstawio-
na w kontekście efektów ekonomicznych (które osiągnięto w całym okresie od uzy-
skania członkostwa w Unii Europejskiej) w postaci poprawy pozycji w globalnych 
rankingach konkurencyjności oraz rosnącego udziału w światowym eksporcie. Na 
uwagę zasługuje fakt, że od roku 2015 Polska wpisuje się znacząco w trend rosną-
cej roli sektora usług w handlu międzynarodowym i jego dynamiki przewyższającej 
tempo wzrostu w międzynarodowym handlu towarami. Byłoby bardzo pożądane, 
aby właśnie usługi, w szczególności wysoko wyspecjalizowane, stały się motorem 
napędowym dalszej ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki.

Sytuacja Polski w zakresie międzynarodowych przepływów czynników produk-
cji została przedstawiona w kontekście ewolucji uwarunkowań prawnych, wynika-
jących z dostosowania się Polski do wymogów członkostwa w UE. Na podstawie 
analizy statystycznej została określona pozycja Polski jako eksportera netto czyn-
nika pracy i importera netto kapitału w okresie członkostwa Polski w UE.

Książka jest adresowana do pracowników naukowych, doktorantów oraz stu-
dentów kierunków ekonomicznych uniwersytetów i szkół wyższych, słuchaczy 
szkół menedżerskich i programów MBA. Może być również wykorzystana przez 
środowisko biznesu do określania kierunków i zakresu współpracy międzyna-
rodowej, w zmieniających się uwarunkowaniach rozwoju gospodarki światowej 
i Unii Europejskiej. Badania naukowe stanowiące podstawę analiz w niniejszej 
książce zostały zakończone w lipcu 2020 r.



Rozdział I 
Globalizacja a procesy integracyjne 
w gospodarce światowej

Wprowadzenie

W gospodarce światowej, w której funkcjonuje wielość podmiotów, ugrupowania 
integracyjne poddawane są oddziaływaniom związanym z  procesami globaliza-
cji oraz interakcjom ze strony innych podmiotów gospodarki światowej. W tym 
rozdziale, z  założenia wprowadzającym do dalszej analizy, procesy integracyjne 
i  funkcjonowanie ugrupowań integracyjnych, postrzegane są w  kontekście sys-
temowym, przez pryzmat podmiotowego modelu gospodarki światowej. Między 
podmiotami gospodarki światowej zawiązuje się sieć współzależności w sferze re-
gulacyjnej oraz realnej, obejmującej handel dobrami i  usługami, przepływy ka-
pitału, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, transfer technologii oraz 
migrację osób / czynnika pracy.

W długim okresie, w gospodarce światowej obserwowane są procesy liberalizacji 
handlu międzynarodowego, przepływów kapitałowych, procesy umiędzynarodo-
wienia przedsiębiorstw i powstawanie silnych podmiotów w gospodarce światowej, 
jakimi są korporacje transnarodowe. W tych procesach uczestniczą ugrupowania 
integracyjne, ale jednocześnie utrzymują swoje wyodrębnienie, kształtując relacje 
z innymi podmiotami gospodarki światowej. Jednocześnie w gospodarce świato-
wej działają siły wzmagające procesy globalizacji i je spowalniające.

Celem rozdziału jest rozpoznanie relacji, jakie zachodzą między ugrupowa-
niami integracyjnymi a innymi podmiotami gospodarki światowej, w warunkach 
zmieniających się procesów globalizacyjnych.
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1.  Procesy globalizacji – uwarunkowania 
konsekwencje ekonomiczno-społeczne

W wyniku dyskusji naukowej nad procesami globalizacji w aspekcie ekonomicz-
nym, trwającej już kilka dekad, pojęcie globalizacji ujmowane jest w  szerokim 
i wąskim znaczeniu. Globalizacja ekonomiczna w szerokim znaczeniu jest przed-
miotem zainteresowania historyków gospodarczych, politologów, natomiast eko-
nomiści skłaniają się do węższej interpretacji tego zjawiska1. Globalizacja może 
być ujmowana w kategoriach jej cech konstytutywnych, tj. statycznie lub trakto-
wana jako proces, tj. w ujęciu dynamicznym2.

Na użytek dalszej analizy globalizacja w  aspekcie ekonomicznym będzie po-
strzegana jako proces związany ze zwiększającą się ekonomiczną otwartością 
gospodarek krajowych, narastającą współzależnością ekonomiczną oraz postę-
pującym integrowaniem się (scalaniem się) gospodarek krajowych w gospodarce 
światowej, ponad granicami politycznymi. Przejawem tego procesu są dynamicz-
nie rosnące międzynarodowe obroty handlowe dobrami i  usługami, przepływy 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kapitału finansowego, przepływy tech-
nologii i wiedzy/innowacji, powszechne wykorzystanie technologii ITC / cyfryza-
cja. Ponadto w gospodarce światowej występują powiązania kooperacyjne między 
przedsiębiorstwami, procesy umiędzynarodowienia firm krajowych i  rozwija się 
działalność korporacji transnarodowych.

Ekonomiczna otwartość, jako element globalizacji, nie ogranicza się do trady-
cyjnych międzynarodowych przepływów i  form współpracy, ale także obejmuje 
nietradycyjne przepływy, tj. przepływ informacji, wiedzy, idei. Natomiast otwar-
tość ta nie dotyczy przepływów osób, które są regulowane i ściśle reglamentowane3.

W efekcie narastających powiązań powstaje w skali gospodarki światowej sys-
tem ekonomiczny o dużej współzależności. Skutki podejmowanych działań przez 
różne podmioty gospodarki światowej odczuwalne są w  różnych jej częściach. 
Wskazuje się na coraz silniejszą wrażliwość poszczególnych krajów na rozwój sy-
tuacji gospodarczej w innych krajach i wzrost ich wzajemnej podatności na koszty 
zerwania współpracy4.

Ekonomiczna współzależność jest asymetryczna. Istnieje wysoki stopień współ-
zależności między krajami uprzemysłowionymi, kraje rozwijające się są w znaczą-
cym stopniu zależne od krajów uprzemysłowionych, natomiast współzależności 

1  P. Della Posta, The Economics of Globalization, Edizioni ETS, Pisa 2018, s. 30–33.
2  J. Klich, Wprowadzenie, [w:] J. Klich (red.), Globalizacja, ISS, Kraków 2001, s. 8.
3  D. Nayyar, Towards Global Governance, [w:] D. Nayyar (red.), Governing Globalization. Issues 

and Institutions, Oxford University Press, Oxford, Nowy Jork 2002, s. 6–7.
4  A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, roz-

wiązania regionalne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 20.
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między krajami rozwijającymi się są znacznie mniejsze. Jednak mając na uwadze 
dynamikę zmian zachodzących w  gospodarce światowej, pojawienie się krajów 
będących w  procesie doganiania krajów rozwiniętych, kwestie współzależności 
i zależności nie zawsze mogą być rozgraniczone. Sytuacja współzależności ozna-
cza, że korzyści z tytułu powiązań i koszty ich zerwania są prawie takie same dla 
partnerów. W przypadku, gdy korzyści i koszty są nierówne między partnerami, 
wówczas sytuacja ta wskazuje na zależność5. Ekonomiczna integracja przekracza 
w procesie globalizacji narodowe granice, gdyż liberalizacja zmniejsza znaczenie 
granic dla transakcji ekonomicznych. Dotyczy ona po części integracji rynków po 
stronie popytowej i po części integracji produkcji po stronie podażowej.

Z wielości analiz w literaturze przedmiotu wyłaniają się pewne wspólne cechy 
i  charakterystyki procesów globalizacyjnych. Do powszechnie akceptowanych 
cech globalizacji zalicza się: wielowymiarowość, złożoność i wielowątkowość, inte-
growanie, współzależności międzynarodowe, związek z postępem nauki, techniki 
i organizacji, kompresję (kurczenie się) czasu i przestrzeni, dialektyczny charakter 
oraz wielopoziomowość6.

Istnieje również ogólne przekonanie co do tego, że historycznie rzecz ujmując, 
ekonomiczna globalizacja nie jest zjawiskiem nowym. Jej pierwszą falę datuje się 
dosyć zgodnie na lata 1870–1914. Jednak już odnośnie do wyodrębnienia jej na-
stępnych faz, występują różnice. Oprócz „pierwszej fali” globalizacji, periodyzacja 
obejmuje dalsze trzy fazy, tj. lata 1945–1978, 1978–2000 oraz ostatnią, trwającą 
jeszcze, fazę –  po roku 2009 –  określaną, ze  znakiem zapytania, jako „falę (de)
globalizacji”7.

W innym ujęciu, ostatnie kilka dekad określa się jako „Ekonomiczną Globa-
lizację 2.0” albo drugą wielką falę ekonomicznej globalizacji i poszukuje się pa-
raleli z okresem pierwszej fali globalizacji, która zakończyła się wraz z wybuchem 
I Wojny Światowej8. Dostrzega się uderzające podobieństwa, ale także różnice 
między tymi dwiema fazami. W  sferze realnej integracja gospodarki światowej 
przez handel międzynarodowy, odzwierciedlona w udziale światowego eksportu 
w światowym PKB, pozostaje prawie taka sama. Podobnie rzecz ma się z między-
narodowymi inwestycjami, mierzonymi skumulowanymi bezpośrednimi inwesty-
cjami zagranicznymi w cenach stałych bądź w proporcji do światowej produkcji. 
Integracja międzynarodowych rynków finansowych, w  ujęciu względnym, była 
również porównywalna, jeżeli zostanie oceniona przez pryzmat ponadnarodo- 
wej własności papierów wartościowych, międzynarodowej działalności kredytowej 

5  D. Nayyar, Towards Global Governance…, s. 6–7.
6  A. Zorska, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i  w gospodarce 

światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 17–21; A. Bende-Nabende, Glo-
balisation, FDI, Regional Integration and Sustainable Development, Ashgate Publishing Com-
pany, Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney 2002, s. 7–9.

7  P. Della Posta, The Economics of Globalization…, s. 47–92.
8  W. Kohler, European Economic Integration, WTO Membership, Immigration and Offshoring, 

„World Scientific Studies in International Economics” 2014, t. 27, s. 1.
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banków oraz międzynarodowych przepływów kapitałowych netto. W późnych la-
tach XIX w. nie odbywały się natomiast międzynarodowe transakcje walutami, tak 
jak odbywają się na masową skalę obecnie, z racji cech ówczesnego międzynaro-
dowego systemu walutowego. Z kolei przepływ osób niemal nie był poddawany 
restrykcjom, co współcześnie ma miejsce9.

Obecna faza globalizacji różni się w zasadniczy sposób od pierwszej fali globa-
lizacji tym, że odbywa się na podstawie reguł ustanowionych przez międzyna-
rodowe instytucje, wśród których należy przede wszystkim wyróżnić Światową 
Organizacje Handlu (WTO). Z punktu widzenia przemian w sferze regulacyjnej 
w gospodarce światowej, oprócz innych rozwiązań, podstawowe znaczenie mają 
reguły wprowadzone przez GATT/WTO, tj. zasada wzajemności, klauzula najwyż-
szego uprzywilejowania i zasada związania taryf celnych. Można przypuszczać, że 
światowe rynki dóbr i usług byłyby bardziej poddane procesowi fragmentaryzacji, 
wynikającej ze stosowania przez poszczególne kraje szkodliwej protekcji w  wa-
runkach kryzysowych, gdyby nie reguły GATT/WTO. Z  drugiej jednak strony, 
światowy handel jest obecnie bardziej podatny na zniekształcenia niż w czasach 
pierwszej fali globalizacji. Wynika to z powstawania regionalnych bloków handlo-
wych, które powodują regionalną dyskryminację. Paradoksalnie, również WTO 
może przyczyniać się do tych zniekształceń przez ich instytucjonalizację w ramach 
„administrowanej protekcji”, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo i w formie 
postępowań antydumpingowych10.

Ekonomiczne, społeczne i kulturowe skutki globalizacji wywołują gorące spo-
ry11. Nie  wchodząc w  tym miejscu w  szczegółową argumentację zwolenników 
i  przeciwników globalizacji, należy uznać, iż globalizacja przyniosła przyspie-
szenie rozwoju niektórych regionów gospodarki światowej, dzięki intensyfikacji 
przepływów towarowych, usługowych, kapitałowych, technologicznych i informa-
cyjnych. Dla innych – oznaczała marginalizację i narastanie nierówności docho-
dowych w społeczeństwach.

Globalizacja wywołała również „przegrupowanie sił” w strukturze podmioto-
wej gospodarki światowej, z racji nasilenia się konkurencji i jej nowych przejawów 
(nie tylko konkurowanie o przewagę konkurencyjną w handlu, ale także o zdol-
ność do tworzenia korporacji transnarodowych i ekspansji w formie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych, konkurowanie o doskonalenie jakości oferowanych 
czynników produkcji, w tym wiedzy, rywalizacja o lokalizację kapitału i produkcji 
na terenie danego kraju, regionu, miast). Wzrosła wyraźnie rola korporacji mię-
dzynarodowych w gospodarce światowej i podejmowanych przez nie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych.

9  D. Nayyar, Towards Global Governance…, s. 7–8.
10  W. Kohler, European Economic Integration, WTO Membership…, s. 2–3.
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