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ona wartościowe i godne polecenia opracowanie, szczególnie dla ekono
mistów i polityków gospodarczych.
Z pożytkiem skorzystać z niej powinni także studenci wydziałów ekono
micznych oraz inne osoby zainteresowane bardzo aktualną problematyką
transformacji we współczesnym świecie.
Recenzja: Beata Ujdą

W ł a d y s ł a w S z y m a ń s k i: G l o b a l iz a c ja w y z w a n ia
I ZAGROŻENIA, D lF IN , W ARSZAW A 2 0 0 1 , S .2 4 1 .
W II połowie XX wieku nastąpiło znaczne zacieśnienie stosunków
gospodarczych pomiędzy poszczególnymi państwami i przedsiębiorstwa
mi. Związane jest to z odejściem od protekcjonistycznej polityki handlo
wej, a tym samym liberalizacją wymiany towarowej. Wysoka nadwyżka
podaży nad popytem zmusza producentów do walki konkurencyjnej, wy
rażającej się zarówno w cenie, jak też jakości i użyteczności wytwarza
nych produktów. Osiągnięcie sukcesu na rynku międzynarodowym wyma
ga zaangażowania ogromnych środków finansowych. Dojście do tego celu
nie jest możliwe przez pojedyncze, lokalne przedsiębiorstwo. Tylko
współpraca poprzez więzy kooperacyjne lub specjalizacyjne, a także kon
centracja przedsiębiorstw poprzez fuzje lub przejęcia, pozwala na osią
gnięcie sukcesu na rynku światowym. Następująca w szybkim tempie glo
balizacja gospodarki wiąże się zarówno z korzyściami, jak i niesie ze sobą
wiele zagrożeń.
Książka Władysława Szymańskiego „Globalizacja wyzwania i zagro
żenia” ma na celu przedstawienie wszystkich wymienionych powyżej
aspektów, związanych z pojęciem „globalizacji”. Składa się z pięciu roz
działów. Tytuł pracy nie w pełni odzwierciedla zawartą w niej problema
tykę. Znaczna część poświęcona została sytuacji Polski w nowej rzeczywi
stości, w szczególności związanej z przystąpieniem do Unii Europejskiej.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostały zmiany zachodzące we
współczesnej gospodarce światowej. Omówione zostały najważniejsze
elementy postępu technicznego, zmiany w uwarunkowaniach politycznych
oraz funkcjonowaniu rynku w wyniku procesu globalizacji. O ostatnim z
wymienionych czynników zdaniem W. Szymańskiego „przesądzają libe
ralne warunki dla rozwoju przepływów kapitałowych, towarów i wiedzy.
W konsekwencji rynek zaczyna działać już nie tylko w ramach gospodarki
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narodowej, a zaczyna działać w ramach gospodarki światowej. W y m
sensie globalizacja to proces ograniczania barier dla rynkowego mechinizmu alokacji ponad granicami krajów.” Ma na to wpływ wiele czynników.
Zaliczyć do nich należy rozwój nowych dziedzin gospodarki, porozumie
nia specjalizacyjne, spośród których najważniejsze znaczenie ma wiedza i
informacja. Zmiany wymuszone presją konkurencyjną przyczyniają się do
powstawania i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw transnarodowych,
posiadających ogromne możliwości elastycznego dostosowywania się do
wymagań i potrzeb klientów. Ważną rolę pełni ponadto regionalizacja
gospodarki, przejawiająca się w tworzeniu organizacji integracyjnych o
charakterze gospodarczym, które stopniowo eliminując poszczególne ba
riery we wzajemnych stosunkach gospodarczych, dążą do stworzenia jed
nolitego obszaru gospodarczego.
Kolejne dwa rozdziały dotyczą zmian zachodzących w gospodarce
światowej. Autor wskazuje, iż granice polityczne nie mają już dużego zna
czenia dla gospodarek poszczególnych krajów, a tym samym władze nie
mają dużego wpływu na ich funkcjonowanie. Liberalizacja wymiany han
dlowej spowodowała, iż produkty krajowe nie są już chronione przed za
granicznym importem. Wymusza to bardzo poważne działania restruktury
zacyjne, każdy bowiem produkt lokalny powinien być konkurencyjny na
rynku światowym. Dominują na nim korporacje międzynarodowe, wzrost
znaczenia związany z przejmowaniem mniejszych podmiotów, zwiększa
ich możliwości produkcyjne i kapitałowe oraz pozwala na optymalne wy
korzystanie istniejących zasobów. Globalizacja gospodarki prowadzi do
znacznej polaryzacji dochodów, uzależnionej nie tylko od miejsca za
mieszkania lecz także od stopnia wykształcenia. Ma także wpływ na unifi
kację społeczeństwa światowego w takich dziedzinach jak wzory kon
sumpcji, styl życia czy też kultura. W. Szymański przedstawia skutki, jakie
niosą za sobą zachodzące zmiany. Omawia zarówno argumenty zwolenni
ków, jak też oponentów globalizacji, znacznie więcej miejsca poświęcając
jej negatywnym aspektom. Procesy zachodzące na świecie powodują, iż
ceną za rozwój gospodarki rynkowej, wolność gospodarczą, bezpieczeń
stwo własnościowe i lepsze wykorzystanie zasobów jest m.in. podważenie
roli państwa, zagrożenie dla demokracji, czy też możliwość wystąpienia
kryzysów finansowych, związanych z liberalizacją przepływów kapitało
wych.
Ostatnie dwa rozdziały poświęcone zostały wizjom przyszłej Europy
oraz integracji Polski z Unią Europejską. Toczy się debata nad przyszłym
kształtem tej organizacji. Autor przedstawia możliwe rozwiązania, które
mogą prowadzić do dalszej integracji. Podjęte decyzje będą również waż
ne dla Polski, a jedną z najważniejszych przesłanek integracji z Unią Eu
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ropejską są wyzwania globalizacyjne. Autor zwraca uwagę na korzyści,
jakie może odnieść Polska z członkostwa, podkreśla jednakże koszty, jakie
muszą być poniesione w związku z dostosowaniem polskiego prawa oraz
gospodarki do jej standardów. Spośród wymienionych przez W. Szymań
skiego dziedzin, szczególna uwaga poświęcona została rolnictwu, którego
restrukturyzacja jest jednym z najważniejszych zadań. Polska, transfor
mując gospodarkę, staje przed wyzwaniami, które dotyczą nie tylko przed
siębiorstw lecz wszystkich grup społecznych. Bardzo ważna w tym proce
sie jest rola państwa, które powinno przyczynić się do unowocześniania
infrastruktury, budowy społeczeństwa informacyjnego, rozwoju nowocze
snych technologii i eksportu. Autor zwraca uwagę na konieczność prze
ciwdziałania marginalizacji Polski na arenie światowej oraz podjęcia
działań, mających na celu zwiększenie konkurencyjności, zwłaszcza w
obliczu trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Podkreśla konieczność prze
ciwdziałania kryzysowi walutowemu i stworzenia programu rozwoju go
spodarczego, który mógłby zahamować niekorzystne tendencje gospodar
cze i zmniejszyć dysproporcje, występujące w poziomie rozwoju Polski i
krajów Unii Europejskiej. Tylko wysoki przyrost PK.B może przyczynić
się do zahamowania wzrostu bezrobocia, szczególnie w sytuacji wchodze
nia na rynek pracy wyżu demograficznego.
Książka W. Szymańskiego „Globalizacja wyzwania i zagrożenia”
przedstawia w interesujący sposób najważniejsze zmiany, zachodzące w
gospodarce światowej. Przystępna forma pracy pozwala na rozszerzenie
oraz pogłębienie posiadanych wiadomości oraz określenie własnego sta
nowiska w sprawie globalizacji. Jej atutem jest szereg przykładów, pre
zentujących argumenty przedstawiane przez autora oraz wypowiedzi licz
nych ekonomistów, uzasadniających zawarte w niej poglądy.
Recenzja: Tomasz Jarocki

