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HANDEL MIĘDZYNARODOWY 
A WSPÓŁPRACA POLITYCZNO-GOSPODARCZA PAŃSTW. 

WPROWADZENIE 

Handel międzynarodowy ma kluczowe znaczenie dla współpracy polityczno-go-
spodaczej państw oraz innych struktur w kontekście ich powiązań dwu- i wielo-
stronnych w skali regionalnej i ogólnoświatowej. W toku nasilającej się globali-
zacji XXI w. istotne znaczenie dla pogłębienia i poszerzenia wymiany handlowej 
posiadają między innymi:

• wzrost wolumenu obrotów towarowych, wzrost znaczenia handlu elektro-
nicznego; 

• nowe i złożone międzynarodowe łańcuchy dostaw;
• postępująca modernizacja transportu i komunikacji międzynarodowej;
• powiązanie wymiany handlowej z przepływem inwestycji i usług; 
• wzrost roli i znaczenia wielonarodowych przedsiębiorstw przemysłowo-

-handlowych;
• wzrost zagrożeń związanych z globalizacją w postaci przestępczości zorga-

nizowanej, nielegalnego handlu, ataków terrorystycznych;
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• przyspieszenie przepływu informacji w skali międzynarodowej;
• nowa jakość kształcenia oraz doboru kadry specjalistycznej i kierowniczej; 
• wzrost kosztów  badań, rozwoju i szereg innych działań  organizacyjnych.

Współcześnie, pod koniec drugiej dekady XXI w., handel międzynarodo-
wy odgrywa pierwszoplanową rolę w rywalizacji państw w ich dążeniu do usta-
nowienienia nowego układu sił oraz multilateralnego porządku międzynarodo-
wego, zmierzającego do przebudowy dotychczas dominującego, prozachodniego 
modelu gospodarki neoliberalnej. Widoczną tendencją w tym zakresie jest mię-
dzy innymi nasilająca się od przełomu 2018/2019 wojna celno-handlowa między 
USA oraz Chińską Republiką Ludową o trudnych do przewidzenia następstwach 
globalnych i regionalnych, w tym także dla UE.

Przeznaczone do publikacji w niniejszym tomie „Krakowskich Studiów 
Międzynarodowych” artykuły podejmują szereg zasygnalizowanych wyżej pro-
blemów i tendencji rozwoju handlu międzynarodowego oraz współpracy poli-
tyczno-gospodarczej państw. Pozwala to na umieszczenie ich w dwóch grupach 
tematycznych: 

1) Główne problemy rozwoju handlu międzynarodowego;
2) Wybrane problemy współpracy polityczno-gospodarczej państw. 

* * *

Redaktorzy oraz autorzy dedykują najnowszy tom „Krakowskich Studiów 
Międzynarodowych” prof. dr. Klemensowi Budzowskiemu z okazji 45-lecia 
pracy naukowo-dydaktycznej. Równocześnie życzymy Mu dalszych sukcesów 
w zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


