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Wstęp
Globalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych jest zjawiskiem
powszechnym. W wielu publikacjach naukowych podejmujących tę problematykę
podkreśla się, że terminem mocno związanym z pojęciem globalizacji jest integracja. Z jednej strony proces ten może być uznany za manifestację idei globalizacji
gospodarczej. Mówi się wtedy o integracji globalnej, obejmującej cały świat, a zachodzącej przede wszystkim na poziomie rynkowym, co sprowadza się do redukcji
bądź usuwania barier ograniczających współpracę. Z drugiej strony mamy do czynienia z gospodarczą integracją regionalną (regionalizmem1), która bazuje na bliskości (geograficznej, kulturowej, gospodarczej) określonej grupy krajów i ma
zwykle silną nadbudowę instytucjonalną (polityczną).
Choć regionalna integracja gospodarcza uznawana jest zazwyczaj za proces równoległy i uzupełniający w stosunku do globalizacji (głównie ze względu na istotną
rolę internacjonalizacji w obu tych procesach), nie można jednoznacznie stwierdzić,
czy w dalszej perspektywie ta zależność zostanie utrzymana. Integracja niesie bowiem ze sobą ryzyko ponownego pojawienia się barier w gospodarce światowej –
już nie na poziomie lokalnym, a regionalnym, np. na granicach celnych zamkniętych
ugrupowań integracyjnych. Ryzyko to jest zmniejszane przez założenie określonego
stopnia otwartości ugrupowań integracyjnych oraz procesy ich rozszerzania, co jednak nie daje gwarancji utrzymania takiego stanu w przyszłości.
Przedstawiony trójkąt pojęć (globalizacja, integracja, regionalizm) zawiera w
sobie całe spektrum relacji pomiędzy krajami na poziomie gospodarczym, politycznym, społecznym i zapewne również w innych wymiarach. Problemy i kontrowersje związane przynajmniej z częściową rozbieżnością przedstawionych
ogólnie procesów są szczególnie widoczne w regionie Azji i Pacyfiku.
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych, które zostały nadesłane na drugą międzynarodową konferencję naukową pod nazwą „Integracja Azji
Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?”, zorganizowaną przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i
objętą patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przygotowanych artykułach jak w soczewce skupiają się zróżnicowane i wielopłaszczyznowe zaintereso-

1
N. Munakata zwraca uwagę, że termin regionalizm ma charakter bardziej instytucjonalny, w
przeciwieństwie do pojęcia regionalizacji, czyli ekonomicznego procesu integracji realizującego się
poprzez mechanizmy rynkowe. Polityczne nacechowanie pojęcia regionalizmu może prowadzić do
przesadnego przypisywania temu procesowi quasi-merkantylistycznego (defensywnego) charakteru.
Zob. N. Munakata, Regionalization and regionalizm: The process of mutual interaction, RIETI Discussion Paper Series 04-E-006, Tokyo 2006.
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wania autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce, badających
aspekty zarówno makroekonomiczne, jak i mikroekonomiczne.
Zróżnicowanie problematyki merytorycznej powinno zwiększyć atrakcyjność
rekomendowanej publikacji, co w następstwie stworzy autorom poszczególnych
opracowań szansę weryfikacji wyników ich badań poprzez opinię najważniejszych
recenzentów, jakimi są czytelnicy.
Przekazując czytelnikom drugi tom z cyklu opracowań poświęconych studiom
nad procesami integracji w regionie Azji i Pacyfiku, wyrażam nadzieję, że jego
treść będzie inspiracją do dalszej aktywności badawczej i popularyzatorskiej.
W szczególny sposób pragnę podziękować Recenzentom, których uwagi zamieszczone w sporządzonych ocenach i opiniach pozwoliły autorom udoskonalić teksty
artykułów i zredagować opracowanie w obecnej postaci.
Wrocław, wrzesień 2009

Bogusława Skulska

