
A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S
FOLIA OECONOMICA 98, 1989

Teresa Kostrzewa-Tomczak*
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W  ŚWIETLE PRAC GUNNARA MYRDALA

I. WSTĘP

W okresie, w którym  pow staw ały główne prace M yrdala dotyczą-
ce problem ów rozwoju krajów  słabo rozw iniętych (lata pięćdziesiąte 
i sześćdziesiąte), gospodarka światowa funkcjonow ała w ram ach sto -
sunków m iędzynarodow ych ukształtow anych po II w ojnie światowej. 
Stosunki te — nie tylko w opinii M yrdala — sprzyjały  pogłębianiu się 
nierówności m iędzynarodow ych. Głosy przeciw ne tem u poglądowi by-
ły nieliczne i słabo słyszalne na arenie m iędzynarodow ej. Tym b ar-
dziej na uw agę zasługuje dorobek naukow y M yrdala, w którym  moż-
na odnaleźć liczne tezy i postulaty szeroko podnoszone przez w spół-
cześnie rozw ijany ruch na rzecz tw orzenia koncepcji globalnego ste-
rowania gospodarką światową.

Nie w szystkie elem enty koncepcji nowego ładu ekonomicznego 
spotykam y w pracach M yrdala, ale ogólny zarys i cele tej koncepcji 
są zbieżne z poglądami autora na kw estię rozwoju krajów  mało roz-
w iniętych na tle gospodarki św iatow ej. To w łaśnie M yrdal — już 
w  latach pięćdziesiątych — staw iał problem  przyspieszenia rozwoju 
krajów  Trzeciego Świata (na równi z problem em  zaham owania w yści-
gu zbrojeń) na pierwszym  m iejscu na liście problem ów światowych.

II. MYRDALOWSKA OCENA TEORII ZACOFANIA GOSPODARCZEGO

M yrdal podejm uje totalną k ry tykę  w szelkich teorii próbujących 
w yjaśniać problem y zacofania niektórych regionów  św iata1. Ujmując 
problem  historycznie stw ierdza, że w  erze kolonialnej ekonom iści nie

* Dr, adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej UŁ.

1 Ta krytyka dotyczy jedynie teorii burżuazyjnych. Charakterystyczne jest, iż 
Myrdal ignoruje dorobek marksistowskiej ekonomii politycznej w  zakresie badania 

problemów krajów słabo rozwiniętych.



zajmowali siej poważniej problemami nędzy w zacofanych regionach. 
Jaskraw y b rak  zainteresow ania ze strony ekonom istów byl odibic.ein 
sytuacji w polityce światow ej. Reżimom kolonialnym  nie zależało n i  
inspirow aniu szerokich badań nad zacofaniem  ekonomicznym , nadaniu 
im rangi politycznej i zwróceń,ia publicznej uwagi na to zagadnienie. 
Teoria kolonialna uznawała, iż to konsty tucja fizyczna i psychiczni i 
ludzi w regionach zacofanych jest powodem ich odm iennej niż. 
u Europejczyków reakcji: zwykle nie korzystają oni z możliwości 
podniesienia dochodów i poziomu życia. Skłonność łych ludzi  ̂do 

lenistw a, niska w ydajność p racy  i niechęć do ubiegania się o zarckek 

uznano za w yraz braku ambicji, predyspozycji do wegetow ania i skłon-

ności do beztroskiego życia. Korzeni takich postaw  doszukiwano s i } 

głów nie w  system ie stosunków społecznych oraz instytucji um©t.n o- 

nych zasadami religijnym i i taibu, w  k tó re  to dziedziny m ocarstwa 

kolonialne niechętnie ingerowały. Za głów ną przyczynę takiego sto -

sunku ludzi żyjących w zacofanych regionach do  pracy, zwłaszcza

—  pracy in tesyw nej — uznano klimat. Na tego rodzaju po jlą  Izie 

ciążyła doktryna o niższości rasow ej2. Praktyką stała się wię< zasada 

nieingerencji m ocarstw  kolonialnych w problem y społeczne kolonii. 

M yrdal twierdzi, iż p raw ie zupełniie pom ijano w ażną przyczynę le jo  

rodzaju  rysów  m entalności ludów żyjących  w zacofanych reg.ionarh, 

te mianowicie, iż niedożyw ienie i niski poziom życia osłabiały w ytrzy-

małość fizyczną jednostek, oddziałow ując w ten sposób ma ich chęć 

do pracy. Na niedocenianie tego faktu w analizie niedorozwoju M yrdal 

kładzie szczególnie silny nacisk, dla niego bowiem odkrycie (powyż-

szych relacji i w yciągnięcie z nich odpowiednich wniosków mogło 

prowadzić do odkrycia realnych możliwości rozwoju.

Teoria kolonialna —  zdaniem  M yrdal a — została stworzona w celu 

udow odnienia beznadziejności sy tuacji i »braku szans na postęp w za-

cofanych regionach i  uw olnienie w ten  sposób m ocarstw  kolonialnych 

od odpowiedzialności za nędzę i zacofanie podległych im ludów.

Takiej oceny koncepcji kolonialnej dokonują również ekonomiści 

m arksistowscy, k tórzy  utożsam iają przyczyny w ystępow ania niedoroz-

w oju społeczno-gospodarczego z panow aniem  im perialistycznego sys-

temu kolonialnego3.
Powszechne odchodzenie od tej rasistow skiej doktryny  po II w oj-

nie św iatow ej stanow i — w ocenie M yrdala — niew ątpliw y postęp.

2 W  ekonomii burżuazyjnej powszechnie uważano, iż brak predyspozycji i um ie-

jętności ludzi do dynamicznego rozwijania gospodarki jest podstawową przyczyna 

zacofania wielu krajów świata. Por. W. W. R o s t o w ,  The Stages ol Economic 

Growth. A Non-Communist Manilesto, Cambridge Mass. 1960, s. 17.

8 A. M ü l l e r ,  P erspektywy rozwoju Trzeciego Świata, Warszawa 1975, s. 26.



O grom ne zainteresow anie się nauk społecznych, w tym — saczególinio 

ekoniomiii — problem am i krajów  zacofanych w dkresóe powojennym  

M yrdal tłumaczy przeobrażeniam i politycznym i4. Za takie autor 

uważa: szybką likw idację władzy kolonialnej, w ysuw anie postulatu 

rozw oju przez k ra je  mało rozw inięte i napięcia m iędzynarodow e ^zim-

na wojna). M yrdal nie widzi w tej zmianie k ierunku ii zakresu w ysił-

ków  'badawczych przyczyny leżącej po stronie spontanicznego rozwoju 

nauik społecznych. Faktu uzgodnienia k ierunku badań naukow ych 

z potrzebami politycznym i społeczeństw a nie trak tu je  M yrdal jako  

spraw y nagannej. W yraźnie jednak podkreśla, że stałe przesuw anie 

k ierunku  pracy  badawczej w  odpowüeizi ma ujaw nianie się sił poli-

tycznych może doprowadzić do wypaczeń w prowadzonych badaniach 

i we w nioskach z nich płynących.

C harakterystyczne jest, że M yrdal przemilcza istotną przyczynę 

wzrostu zainteresow ania się problem am i zacofania przez ekonom ię 

burżuazyjną jaką 'było pow stańie ii rozwój obozu państw  socjalistycz-

nych, których doświadczenia w ykazały, że możliwe jest przełam anie 

stanu zacofania gospodarczego w stosunkow o krótkim  czasie. Prze.l 

ekonom ią burżuazyjną stanęło więc poważne zadanie udowodnienia 

m ożliwości przyspieszenia rozwoju zacofanych regionów  w ram ach 

system u kapitalistycznego6.

W  ocenie M yrdala głównym  źródłem nieprawidłow ości (wypaczeń) 

w  (badaniach mad problem am i krajów  mało rozw iniętych prow adzonych 

w krajach  bogatych — są w łaśnie interesy polityczne. M yrdal p rzy-

znaje, iż te badania niekoniecznie muszą prowadzić do „nieprzyjaz-

nego" ujm ow ania problem ów  krajów  mało rozwiniętych, przeciwnie

— zdaniem  au tora  —• cechu je  je zwykle przesadny optymizm, pom i-

janie faktów  drażliw ych, co przejaw ia się w protekcjonalnym  stosunku 

badaczy z krajów  bogatych do problem ów krajów  zacofanych*. Inną 

przyczynę niepraw idłow ości w  podejściu do problem ów  niedorozwoju 

•widzi M yrdal w mechanicznym w ykorzystaniu teoretycznego w arsztatu 

przystosow anego do  badania k rajów  rozw iniętych bez rozważania 

jego przydatności w odniesieniu do k rajów  zacofanych. Uważa, iż

4 G. M y r d a l ,  An Approach to the Asian Drama. Methodological and Theore-
tical, N ew  York 1970, s. VII. Myrdal stwierdza, że jego zainteresowanie problemami 
społecznymi i ekonomicznymi krajów słabo rozwiniętych w ynikły nie ze szczegól-
nej jego zdolności do przewidywania lecz były wyrazem ogólnej reorientacji w nau-
kach społecznych, jaka nastąpiła w okresie powojennym.

5 J. G ó r s k i ,  Zarys historii ekonomii politycznej, Warszawa 1984, rozdz. XXIII.
e Przejawem takiego wypaczenia, zdaniem Myrdala, jest chociażby uprzejmość

terminologiczna; np. „kraje rozwijające się" zamiast „kraje zacofane". Dla Myrdala 

termin jakim określamy dany kraj jest najmniej ważny w całym zespole proble-
mów niedorozwoju.



analizy  posługujące się czysto ekonom icznym i term inam i (np: zatrud-

nienie, bezrobocie, inw estycje itp.) — m ają sens i prowadzą do uza-

sadnionych wniosków jodynie w ibadamiach problem ów krajów  rozw i-

niętych, poniew aż m odele ekonom iczne i zaw ierające je teorie są cał-

kowicie adekw atne wobec rzeczywistości tych krajów. M etody takiej 

—• zdaniem  M yrdala — nie mocżina zastosować w krajach  mato roz-

winiętych, gdyż czysta analiza ekonom iczna dałaby całkiem błędne 

lub nic nie znaczące wyniki. Zespół term inów  ekonom icznych nie 

nadaje  s ię  do opisu sytuacji, gdy praw a rynku albo n ie istnieją albo 

działają całkow icie niespraw nie7.

Podstaw ową przyczyną, k tóra uniem ożliwia — zdaniem M yrdala

— prow adzenie analiz ekonom icznych w k rajach  słalbo rozw iniętych

— jest charakter postaw  i instytucji. Właśniie abstrahow anie od postaw  

i instytucji w  k rajach  słabo rozw iniętych uw aża M yrdal za podsta-

wowy m ankam ent teoretycznych rozważań. Uznając, iż wszelka a n a -

liza teoretyczna musi stanow ić uproszczenie, stanowczo podkreśla, że 

uproszczenie pom ijające czynniki o kluczow ym  znaczeniu dla bada-

nego społeczeństwa jest niedopuszczalne8.

M yrdal zw raca uwagę, iż problem  w yżyw ienia i w  ogóle poziom 

życia, k tó ry  w  k ra jach  rozw iniętych rozpatryw any jest głównie 

z punktu  w idzenia stopnia dobrobytu  społecznego albo wręcz pomi-

jany, w  k ra jach  mato rozw iniętych należy  rozpatryw ać z punktu w i-

dzenia chęci i zdolności do p racy  o raz  jej w ydajności — i w  żadnym  

w ypadku n ie  można tych czynników pom ijać w badaniach problemów 

niedorozw oju. Za czynmik o podobnym  znaczeniu w  k ra jach  słabo 

rozw iniętych M yrdal uważa klimat, k tó ry  odgryw ał tak poważną rolę 

w teorii ‘kolonialnej, a zupełnie został pom inięty w pow ojennych an a -

lizach teoretycznych. W  literaturze ekonom icznej dotyczącej zacofania 

i planow ania rozw oju rzadko mówi się też o w zroście korupcji w  w ięk-

szości k rajów  mało rozw iniętych i o bardzo poważnych skut-

kach  tego zjaw iska dla konsolidacji narodow ej. M yrdal w ielokrotnie 

w swych pracach forułuje tezę, że tych czynników w  analizie zacofania 

i planow ania rozw oju pom ijać n ie  wolno. Słusznie twierdzi, iż czynniki 

zazwyczaj w yłączane z analiz ekonom icznych są szczególnie w ażne 

w  krajach  mało rozw iniętych. Na ty le  ważne i zasadnicze, że doda-

w anie ich do modelu po uprzednim  przeprow adzeniu czystej analizy 

w kategoriach  ekonom icznych porów nuje  M yrdal do w rzucania do 

p ieca drożdży po  upieczeniu chleba9.

7 Szerzej zob. T. K o s t r z e w a - T o m c z a k ,  Myrclalowska zasada przyczyno-  

wości okrężnej a problem rozwoju gospodarczego krajów slabo rozwiniętych,  „Acta 

Universitatis Lodziensis" 1985, Folia oeconomica 56, s. 58—63.

8 G. M y r d a l ,  Przeciw nędzy na świecie, Warszawa 1975.

8 Ibidem, s. 56.



O stro kry tykując przydatność pow ojennych koncepcji dotyczących 

badani,a rzeczywistości krajów  słaibo rozw iniętych M yrdal przewidział 

rozwój teorii ekonom ii w kierunku badań insty tucjonalnych, tan. b a-

dań instytucji, postaw  i związku niskiego poziom u życia z w ydajnością 

p racy10.
Zwolenników koncepcji św iatow ej polityki społeczno-ekonom icznej 

również cechuje imstytuejonalne podejście do problem ów krajów  słaibo 

rozw iniętych. Uważają, że np. n iski poziom ośw iaty d ochrony zdrow ia 

są przeszkodą w rozw oju społeczno-gospodarczym  a przeprow adzenie 

odpow iednich zmian strukturalnych, ekonom icznych ii w  ustro ju  poli-

tycznym  jest w arunkiem  wstępnym, koniecznym  do uruchomieniia w e-

w nętrznych sil każdego k ra ju  w kierunku przyspieszenia rozwoju. 

Coraz powszechniej uznaw ana jest teza, iż św iat jest zlbyt złożony na 

to, by go rozpatryw ać w yłącznie w kategoriach ekonom icznych. U sta-

now ienie nowego ładu ekonom icznego wym aga zasadniczych zmian 

w politycznych, społecznych, kulturow ych, i innych cechach społe-

czeństwa.

Podejście insty tucjonalne tw órców  Raportu11 n ie  w ynikało z k ry -

tycznej analizy teorii ekonom icznych traktujących o problem ach za-

cofania, a z rzetelnie przeprow adzonej oceny realiów  społeczno-gos-

podarczych krajów  słaibo rozw iniętych na  tle  gospodarki światowej. 

U M yrdala wyíbóx podejścia insty tucjonalnego jest rezultatem  k ry ty -

cznej analizy burżuazyjnych teorii ekonom icznych w yjaśn iających  

problem y niedorozwoju. M ożna tiu postaw ić tezę, że krytyczna analiza 

teorii ekonom icznych przeprow adzona przez M yrdala była jednym  

z czynników torujących drogę analizie insty tucjonalnej w  ekonomii, 

k tó re  doprow adziły — n ie  tylko tego au to ra  — do uznania insty tucjo-

nalnego podejścia do problem ów krajów  słaibo rozwiniętych.

III PROBLEMY NIERÓWNOWAGI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

Problem y nierów now agi gospodarki św iatow ej leżą w centrum  za-

interesow ań naukow ych M yrdala. Zdaniem au tora  w  gospodarce świia-

10 Jednym z podstawowych kierunków w jakim poszedł rozwój teorii ekonomii 

krajów słabo rozwiniętych jest analiza strukturalnych i społeczno-instytucjonalnych  

czynników wzrostu. W e współczesnych teoriach dotyczących niedorozwoju dominuje 

instytucjonalne podejście do badanych problemów, wysuwając postulaty przeprowa-

dzenia w krajach słabo rozwiniętych przeobrażeń strukturalnych, reform społecznych  

i ,instytucjonalnych. Patrz: A. M u l l e r ,  Główne burżuazyjne teorie uprzemysło-

wienia krajów słabo rozwiniętych, [w:] O teoriach rozwoju współczesnego kapita-

lizmu, red. M. Nasiłowski, Warszawa 1978, s. 250—252.

11 O now y lad międzynarodowy. Raport dla Klubu Rzymskiego,  red. J. Tinbergen, 

Warszawa 1978, s. 24.



towej składającej się z wielu gospodarek krajow ych będących na 

różnym  stopniu ekonom icznego rozwoju nie działają mechanizmy w y-

rów nujące dysproporcje gospodarcze między biednymi i bogatymi k ra -

jami. M yrdal tw ierdzi, że jedynie wym iana m iędzynarodowa mię i?  у 

krajam i znajdującym i się ma podobnym  poziiomie ekonomiczinego roz-

woju  jest korzystna dla obu partnerów .

M yrdal podejm uje ostrą k ry tykę  burżuazyjnych teonii wymiany 

międzynairodowej, k tó ra  — jego — zdaniem  — nie w yjaśn ia faktów 

pow staw ania i pogłębiania się nierów ności w gospodarce śiwiatowej. 

Szczególnie ostro k ry tyku je  podstaw ow e założenie te j teorii o aulo 

matyczinej dążności układu społeczno-gospodarczego do  stanu rów no-

w agi12.

Teoria w ym iany m iędzynarodow ej pozostając pod wpływem zało-

żenia stałej równowagi sugerującego, iż każda zmiana w yw ołuje n o r-

m alnie jako reakcję zmiany wtórne, działające w  przeciwnym  kierunku 

sugeruje, że nierówności między narodam i powinny być tak głębokie 

jak  są w  rzeczywistości i że raczej pow inny się zmniejszać nliż pow ię-

kszać. Tylko bowiem  p rzy  takim  założeniu — zdaniem M yrdala 

wym iana m iędzynarodowa może działać w  kierunku większego zrów -

nania krajów  pod względem gospodarczym 1*. M yrdal, odrzucając kon -

cepcje głoszące rzekom e korzyści wolnego handlu dla krajów  gospo-

darczo mierozwiiniętych słusznie stw ierdza, iż wolna gra sił rynkow ych 

w  stosunkach m iędzynarodow ych ii TÓwne trak tow anie  partnerów  znaj-

dujących  się na różnym  poziomie ekonomiicanego rozwoju działa 

w  kierunku pogłębienia różnic między krajam i rozw iniętym i a nieroz- 

winiętyrai, pogłębia stany nierów now agi w  gospodarce św iatow ej14.

Badając przyczyny nierów now agi w gospodarce światow ej M yr-

dal zastosował metodę instytucjonalną. G ospodarkę światow ą ujął jako 

określony  system  będący całokształtem  w arunków  społecznych, gos-

podarczych, insty tucjonalnych  i politycznych. W  ram ach tego system u 

w szystkie w arunki — zdaniem  M yrdala — są w zajem nie od siebie 

uzależnione i działają na ogół w tym samym kierunku, co  pierwotna

12 Patrz: K o s t r z e w a - T o m c z a k ,  op. cit.

11 G. M y r d a l ,  Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Warszawa 

1958, s 135.

14 Tym samym Myrdal opowiada się po stronie przeciwników burżuazyjnych 

koncepcji postulujących „rozwój przez handel" jako drogi przezwyciężania zacofa-
nia gospodarczego krajów slabo rozwiniętych. Nie uważa, aby kraje zacofane po-
przez kontynuowanie i rozwijanie tradycyjnych kierunków eksportu (art. rolnicze 

i surowcowe) w ramach istniejącego międzynarodowego podziału pracy mogły wejść 

na drogę przyspieszonego wzrostu j aby mogła zmniejszać się różnica w poziomie 

rozwoju gospodarczego krajów. Por. J. G ó r s k i ,  W.  S i e r p i ń s k i ,  Historia po-

wszechnej myśli ekonomicznej 1870— 1950, Warszawa 1975, rozdz. XV.



z m kunu jednego w arunku. Zgodnie ze swoją teorią  kum ulacyjnych 

procesów okrężnych au to r twierdzi, że cechą przem ian rw system ie 

gospodarki św iatow ej n ie jest dążność do stanu  równowagi, gdyż 

istniejący system  stosunków  m iędzynarodow ych stw arza w  ram ach 

system u gospodarki św iatow ej tak ie  oddziaływ anie pozostałych w a-

runków na siebie, że rezultatem  staje  się pogłębianie nierów ności 

m iędzy krajam i w ram ach gospodarki światowej.

W spółcześnie prow adzone analizy  w zajem nych zależności między 

krajam i również opierają  się na stw ierdzeniu, że m iędzynarodow y 

system  gospodarczy ukształtow any po II w ojnie światow ej, oparty  na 

w olnej grze sił rynkow ych w stosunkach m iędzynarodow ych działa 

Jeztotegirująoo na gospodarkę światową, pogłębia dysproporcje w roz -

woju gospodarczym  kirajów bogatych i biednych. Fakt, 'iż m iędzynaro-

dowy system  stosunków  gospodarczych nie stw arza mechanizmów 

równow agow ych w system ie gospodarki św iatow ej można w yjaśnić 

genezą jego powstania. Został on stw orzony przede wszystkim  przez 

k ra je  rozw inięte z myślą o własnych korzyściach, w  czasach, k iedy 

głosów biednych państw  nie było słychać na forum m iędzynarodowym . 

Uwaga tych krajów  zwrócona była wówczas na zdobywanie niepo-

dległości politycznej. W krótce jednak nastąpiło  zrozum ienie faktu, że 

m iędzynarodowy system  gospodarczy prowadzi do stałego pow iększa-

nia się dysproporcji m iędzy najbogatszym i i najbiedniejszym i krajam i, 

■że „wolny rynek" nie jest w  gruncie rzeczy „wolny" lecz działa na 

korzyść krajów  rozw iniętych, k tó re  się nim  posługują dla stw orzenia 

muru ochronnego dookoła swego bogactw a i stylu życia. A naw et 

g íyfby był „wolny" to  i tak by działał na korzyść k rajów  w ysoko 

rozwiniętych, ze względu na ich niezmienną siłę  polityczną i gospo-

darczą1'15.

To stanow isko badaczy problem ów gospodarki św iatow ej jest ude-

rzająco zbieżne z tezami M yrdala w  kw estii w ym iany między narodo-

wej. Słuszność tez M yrdala, liż rówme trak tow anie jest napraw dę rów ne 

tylko m iędzy równymi oraz ta, że w  system ie gospodarki św iatow ej 

nie ma mechanizmów działających w kierunku optym alnego rozwoju 

w szystkich krajów , w  w yniku czego m iędzynarodow y system  gospo-

darczy działa na korzyść k rajów  bogatych i przeciw  biednym  — jest 

powszechnie uznana.

Problem narastających  dysproporcji m iędzy dwoma światam i — 

światem  bogatych i światem  biednym  — stał się jedinym z najpow aż-

niejszych problem ów w  obliczu k tó rych  stoi świat dziś. Istnienia i n a -

rastania tych dysproporcji n ie  da się pogodzić ze spraw iedliw ym  po-

IJ O now  у lad międzynarodowy... ,  s. 36—37.



rządkiem  społecznym  i gospodarczym 1®. W skazyw ane są skutki takiej 
tendencji, zagrożenie pokoju światow ego, zagrożenie życia na ziemi. 
Podnosi się coraz powszechniej, dż istn iejące obecnie stosunki m iędzy-
narodow e nie działają już naw et т а  'korzyść bogatych krajów , k tó re  
stoją przed coraz trudniejszym i problem am i społecznymi i gospodur- 
czymi. Zrozumienie faktu, iż m iędzynarodowy system stosunków gos-
podarczych jest n iew ystarczający dla potrzeb gospodarki światowej, 
bo tmie zapew nia optym alnego rozw oju w szystkich krajów  i n ie s tw a-
rza  możliwości rozw iązywania wielu problem ów  społeczności św iato-
wej — legło u podstaw ruchu na rzecz budowy „nowego ładu m iędzy-
narodow ego17.

IV. WARUNKI BUDOWY SPRAWIEDLIWEGO ŚWIATA W  PRACACH MYRDALA

Ideałem dla M yrdala jest utw orzenie spraw iedliw ego, zintegrow a-

nego świata, w którym  zapanow ałaby rówiność, a w szyscy ludzie, 
niezależnie od pochodzenia społecznego i narodow ości, żyliby w god-
ności i dobrobycie1*. M yrdal rozumie integrację św iatow ą jako reali-
zację starego ideału równości szans i możliwości rozwoju pełnych 
zdolności tkw iących w każdym  człowieku niezależnie od rasy, przy-
należności klasow ej i obyw atelstw a. Ten spraw iedliw y porządek spo-
łeczny opiera się na  pow szechnych w artościach hum anistycznych. Za 
rzecz oczyw istą uważa, że żaden region świata, żadna grupa ludzi nie 
powinna mieć standartu  poniżej minimum ustalonego w skali kraju, 
a każdej jednostce powinno się zapewnić uczciw ą szansę popraw y 

swego losu1!).
Państw o światowe, k tóre chroniłoby najuboższych ludzi na swiecie 

i stym ulowało rozwój zacofanych regionów świata, jest koncepcją 
bliską M yrdalowi. Jest ideałem  do  k tórego  należy dążyć, chociaż p raw -
dopodobnie nigdy nie zostanie on urzeczywistniony. „Świat jako 
całość nie posiada jednak rządu; nie istnieje zatem jednolita admini- 
nistnacja w cielająca w życie ogólne decyzje. I n ie  w idać obecnie 
perspektyw  na powołanie takiego rządu"20. Jednak działania na rzecz 
budowy pokojow ej, spraw iedliw ej i postępow ej wspólnoty św iatow ej 
są konieczne. Sam autor nie tylko teoretycznie uzasadamia konieczność 
działań na rzecz budowy spraw iedliw ej społeczności św iatow ej lecz

16 Ibidem, s. 132.
17 Ibidem, s. 76.
18 M y  r d a  I, Teoiia ekonomii a kraje.., s. 92.
le M y r d a l ,  Przeciw n ędzy—, s. 422.

Ibidem, s. 37.



także podejm uje p róby pokazania konkretnych, praktycznych rozw ią-

zań ekonom icznych, ins ty tue j on a liny c h i politycznych przybliżających 

osiągnięcie większej spraw iedliw ości na świecie głów nie drogą p rzy -

spieszenia rozwoju krajów  mato rozw iniętych.

Potrzeba zbudowania pokojow ego i spraw iedliw ego świata, zapew -

nienie wszystkim  ludziom życia w  godności ii dobrobycie — to również 

nadrzędny cel w spółcześnie rozw ijanego ruchu próbującego tworzyć 

program y rozw oju gospodarki św iatow ej w  ujęciu globalnym.

1. WALKA Z NĘDZĄ NA SW1ECIE JAKO ZAGADNIENIE MORALNE

Dla M yrdala budow a spraw iedliw ego świata jest obowiązkiem mo-

ralnym. Ideał spraw iedliw ego św iata M yrdal w yprow adził z uw ażanej 

przez siebie za po wszechnie akceptowalną w  czasie i w  przestrzeń i 

zasady egalitaryzm u, czyli poczucia spraw iedliw ości á rów ności spo-

łecznej21. Ludzie, w  przekonaniu M yrdala, ze sw ej na tu ry  chcą być 

uczciwi, postępow ać tak, aby żyć iw zgodzie z w łasnym  sumieniem. 

Jednak w nastaw ieniu  ludzi żyjących w k ra jach  rozw iniętych do  p ro -

blem ów nędzy na świecie w idoczny jest in telek tualny  i em ocjonalny 

zamęt. W ywodzi się on stąd, że w świadomości luldzi istn ieją  dwa 

całkow icie nie dające się ze sobą pogodzić [wyobrażenia: z jednej 

strony ludzie uśw iadam iają sobie krańcow ą nędzę mas w k rajach  

nierozw iniętych i potrzebę podejm owania działań na w ielką skalę na 

rzecz tych krajów , z drugiej — powodują się somolluibną niechęcią 

do podnoszenia jakichkolw iek ofiar na rzecz ubogiej ludności świata. 

Przejaw em  tego konfliktu jest istniejąca polityka krajów  rozw inię-

tych wobec krajów  zacofanych. M yrdal przyznaje, iż od czasu II 

w ojny światow ej istn ieje  powszechne przekonanie o konieczności 

przyczyniania się przez k ra je  rozw inięte do zamożności i podnoszenia 

poziomu gospodarczego krajów  m ało rozw iniętych oraz o konieczności 

traktow ania pom ocy niesionej tym  krajom  jako odpowiedzialności 

zbiorowej. Jednocześnie jednak, gdy  przychodzi do  konkretnych dzia-

łań poszczególnych państw, to mimo deklarow ania akceptacji n iesie -

nia pomocy, k ra je  te  jedynie ,,udają" takie działami a22; reakcje n a ro -

dów w krajach  rozw iniętych są bowiem  najczęściej krótkow zroczne 

i sam olubne w odniesieniu do resz ty  świata, a zwłaszcza w  odniesieniu 

do  k ra jó w  mało rozw iniętych. O ceniając stan świadomości społecz-

21 Myrdal uważa, iż podstawowymi ideałami społeczeństwa ludzkiego są: szacu-

nek dla życia ludzkiego i zasada egalitaryzmu. Patrz G. M y r d a l ,  O bjec tiv ity  in 

Social Research, N ew  York 1969, s. 78—79, 83, 84.

"* M y r d a  1, Przeciw nędzy..., rozdz. IX.



mości św iatow ej M yrdal dochodzi do wniosku, że ma przeszkodzie 
właściwej polityka wobec k rajów  m ało rozw iniętych stoi ibnaik bazy 
w postaci solidarności międzyinarodowej. W arunkiem  koniecznym  do 
zainicjow ania polityki sprzyjającej rozw ojow i krajów  zacofanych jesL
— zdaniem  M yrdala — pow szechne za akceptow anie w krajach  rozwi-
niętych koncepcji „św iata dobrobytu23, w  którym  ochrona i rozw ijanie 
pozostających w ty le regionów i grup ludności jest interesem  i obo-
wiązkiem powszechnym , ogólnoludzkim. Ludzie m ieszkający w k ra -
jach rozw iniętych powinni nauczyć się dostrzegać możllwość osiąg-
nięcia harm onii in teresów  w skali m iędzynarodowej; pow inno się 
w  tych społeczeństw ach wyrobić poczucie' czegoś, co M yrdal dk.reslu 
m ianem  „.racjonalnej w ielkoduszności'' w stosunkach z k,rajami T rze-
ciego Świata.

M yrdal widzi tu ogrom ne zadanie dla nauk społecznych. Szeroka 
dyskusja nad  problem am i zacofania, w yjaśnienie przyczyn nędzy 
w zacofanych regionach, szeroko prowadzona edukacja społeczeństwa 
w zakresie problem ów św iatow ych — pow inna przynieść właściwe, 
pow szechne zrozum ienie niespraw iedliw ości w  istniejącym  system ie 
gospodarki św iatow ej i konieczności działań na rzecz irozwoju zacofa-
nych regionów21. Ciągłe odw oływ anie się do ludzkiego poczucia mo-
ralności spow oduje w ostatecznym  rozrachunku przekształcenie opinii 
publicznej w pożądanym  kierunku. M yrdal jest przekonany, że naciek 
tej w łaściw ie ukształtow anej, św iatow ej opinii publicznej na rządy 
k rajów  rozw iniętych może w  poważnym  stopniu wpłynąć na ich linię 
postępow ania wobec krajów  Trzeciego Świata.

Im peratyw  m oralny przyśw ieca także i współczesnym  działaczom 
na rzecz budow y spraw iedliw ego św iata — osiągnięcia bardziej hum a-
nitarnego i spraw iedliw ego ładu m iędzynarodowego21. Lecz współcze-
sne koncepcje św iatow ej polityki społeczno-ekonom icznej mocniej 
oparte są na zasadzie powszechnego zrozum ienia w spólnoty interesów , 
silniej podkreślają  celowość i konieczność solidarnej realizacji p ro-
gram u tworzenia lepszego świata, w którym  podział szans życiow ych

Ibidem, s. 354—355.

24 Jednocześnie Myrdal przyznaje, że Sekretariaty międzynarodowych organizacji 

należących do ONZ zbierają i rozprzestrzeniają informacje mówiące o sytuacji kra-
jów Trzeciego Świata, Peina świadomość tych ponurych faktów dociera do prawie 

każdego mieszkańca w krajach rozwiniętych za pomocą środków m asowego prze-
kazu —  lecz. nie w yzw oliło to do tej pory zbyt w iele dobrej w oli w narodach 

tych krajów do dzielenia się tym, co posiadają, ibidem, s. 370.
55 O nowy lad międzynarodowy,  s. 155. ,,W ostatecznym rachunku naszym św ia-

tem rządzą idee — zarówno racjonalistyczne jak etyczne — a nie nabyte prawa. 
Potęga idei — szczególny oręż naukowców, moralistów i zainteresowanych tymi 
sprawami/ obyw ateli musi się ok<zać rozstrzygająca przy tworzeniu sprawiedliwego  

i bardziej pokojowego świata".



i możliwość ich w ykorzystania będzie spraw iedliw y, a stosunki m iędzy 
bogatym i a 'biednymi przekształcą się w obopólnie korzystne p a rtn e r-
stw o26. Podkreśla się, że ważnym elem entem  budowy spraw iedliw ego 
św iata jest redystrybucja dochodu i finansow anie rozw oju krajów  słabo 
rozwiniętych.

W  program ie budow y spraw iedliw ego świata M yrdal uw zględnia 
dwa niezbędne w arunki — pomoc krajom  słabo  rozw iniętym  a także 
optym alne w ykorzystan ie  w łasnych możliwości i środków rozwoju 
przez k ra je  Trzeciego Świata.

2. PROBLEM POMOCY DLA KRAJÓW MAŁO ROZWINIĘTYCH 
W  PRACACH MYRDALA

M yrdal jest przekonany o konieczności niesienia pom ocy krajom  
biednym  przez k ra je  rozw inięte27. Jego  zdaniem udzielanie pomocy 
potrzebującym  wynika z tradycji m oralnych cywilizacji zachodnich28.

Oceniając dotychczasow e poczynania k rajów  rozw iniętych w tej 
dziedzinie stw ierdza, że rzeczywista wielkość pomocy dla krajów  bied-
nych jest całkiem  nieadekw atna do  potrzeb, a ogólna tendencja do 
udzielania pomocy jest zniżkowa. Żaden zachodni naród  n ie  zdobył 
się na istotne w yrzeczenie biorąc na .siebie zobowiązania niesienia 
pomocy dla k rajów  mało rozw iniętych29. M yrdal tw ierdzi przy tym, 
że sta tystyki dotyczące pomocy krajom  m ało rozw iniętym  są tenden-
cy jn ie  fałszowane, poniew aż wszelkie dopływy środków pieniężnych 
do tych  krajów  trak tu ją jako pom oc30. Te sta tystyki w sposób niepełny

2li Ibidem, rozdz. I.
27 M y r d a l ,  Przeciw nędzy..., cz. 3.

28 Na konieczność udzielania pomocy krajom słabo rozwiniętym jako powód na-

tury moralnej kładli nacisk również liczni politycy. 1 tak J. Kennedy oświadczał, 
iż Stany Zjednoczone powinny udzielać pomocy ponieważ jest to słuszne. N ixon  
też opowiadał się za programem pomocy: ,,W narodzie naszym istnieją wartości 
moralne, które nie pozwolą nam zamknąć oczu na potrzeby świata". Patrz: G. Myr-

dal, Przeciw nędzy..., wyd. cyt., s. 406. N ależy zaznaczyć, że w  III Raporch dla 
Klubu Rzymskiego  prezentowane jest odmienne stanowisko: „Problemy krajów słabo 
rozwiniętych —- nie nadają się już, a w ęfruncie rzeczy nigdy się nie nadawały 
do traktowania ich metodami międzynarodowej dobroczynności. Podstawowe znacze-

nie dla budowy nowego świata ma oderwanie się od takich pojęć jak „chrześcijań-

skie miłosierdzie", „pomoc biednym" czy . humanitaryzm". Patrz: O nowy lad m iędzy-

narodowy,  s. 161.

29 M y r d a l ,  Przeciw nędzy..., cz. 3. Jedynie Szwecję uważa za kraj, który ma 
w łaściw y stosunek do problemu pomocy.

30 Myrdal zwraca uwagę, że różne są formy dopływu środków pieniężnych do 
krajów mało rozwiniętych: kredyty, inw estycje prywatne, dary. N ie w szystkie moż-

na traktować na równi, ibidem, s. 372,



obejm ują też transakcje finansowe zw iązane z odpływem  kapitału  
z krajów  raniej rozw iniętych. Zdaniem M yrdala — odpływ  kapitału  
jesit w rzeczyw istości często w iększy niż dopływy środków pien ięż-
nych do krajów  mało rozw iniętych, czyli —  często w łaśnie kraje  
biedine udzielają pomocy krajom  rozwiniętym .

O ceniając ukształtow any program  pom ocy M yrdal z żalem stw ier-
dza, iż „im peratyw  m oralny utracił swą siłę i b lask"31, próbując szukać 
przyczyn takiego stanu dochodzi do przekonania, że to  w łaśnie dw u-
licowość tow arzysząca celom pomocy, k tó ra  pojaw iła się w momencie, 
gdy zaczęto w ykorzystyw ać ją jako środek do realizacji polityki mi-
litarnej i strategicznej spowodowała tendencję zniżkową akcji pomoc v 
zagranicznej. Ta tendencja w  odczuciu M yrdala w ynikała z cofnięcia 
poparcia dla polityki pomocy ze strony społeczeństwa. Tłumaczenie, 
że rozwój k rajów  Trzeciego Świata um ożliw iany dzięki pomocy przy-
czynia się do  stabilizacji i bezpieczeństwa całego globu nie trafia 
obecnie do  zwykłego obyw atela, ani go n ie  przekonuje. W  pamięci 
ludzi u trw alony jest fakt udzielania pom ocy z pobudek politycznych 
i m ilitarnych, co w cale w  przeszłości nie przyczyniło się do u trzym y-
w ania pokoju światowego.

Jednocześnie M yrdal przyznaje, iż rozwój polityki pom ocy zależy 
ostatecznie od in telektualnych i em ocjonalnych reakcji ludzi w krajach  
rozw iniętych, ich poczucia odpowiedzialności za nędzę w krajach 
Trzeciego Świata, a także od ich pomocy w przem ianie tej rzeczywis-
tości. Uważa przy tym, że ludzie w  zachodnim środow isku cyw iliza-
cyjnym  można nakłonić do  działania na zasadzie współczucia i so li-
darności. Koncepcje godności społecznej nie zatrzym ują się na g ra -
n icach narodow ości czy rasy. Rosnące poczucie solidarności i odpo-
w iedzialności m iędzynarodowej odzw ierciedla głębsze przekonanie, że 
pokój, wolność oraz dobrobyt n ie  są spraw ą wyłącznie jednego kraju , 
lecz czymś bardziej powszechnym . Idealistyczne m otywy podbudow u-
jące koncepcje pomocy stają  się tym  samym  w ysoce realistyczne. 
O bserw ując zniżkową tendencję w  akcji pomocy zagranicznej M yrdal 
z całą w iarą tw ierdzi, że „musi przecież nastąpić okres — i to m iejm y 
nadzieję — niebawem, gdy w szystkie siły dążące do ponow nego roz-
patrzenia całości zagadnienia pom ocy będą mogły się zjednoczyć f...] 
Potrzebna jest nowa filozofia pom ocy dla k rajów  mało rozw iniętych. 
Potrzebne jest ponowne rozpatrzenie motywów, kierunku tej pomocy 
oraz w arunków  na jakich jej się udziela32.

31 Myrdal zwraca uwagę na inno colo pomocy: polityczno, militarne i strato- 
girzne Takio właśnie — dominowały głów nie do końca lat pięćdziesiątych.

гг M y r d a l ,  Przeciw  nędzy..., s. 403.



Dla M yrdala zagadnienie pomoc у krajom  mało rozw iniętym  jest 
problemem m iędzynarodowym . Jest przeciw nikiem  polityki udzielania 
pom ocy krajom  słaibo rozw iniętym  indyw idualnie, na w łasną rękę, 
zgodnie z w łasnym i interesam i iprzez poszczególne k ra je  rozw inięte. 
Tym samym M yrdal przeciw staw ia się praktykom  wiązania pom ocy 
z rozm aitym i powinnościam i k rajów  k tó re  ją o trzym ują83. Pomoc taka 
bowiem, p rzy  podporządkow aniu się zasadniczem u celowi moralnemu, 
koncentru je się na tych  krajach, k tó re  oferują najw iększy potencjał 
rynkow y dla tow arów  k ra ju  pożyczkodaw cy. A utor gorąco popiera 
w spólną akcją pom ocy dla krajów  słabo rozw iniętych jaką przew iduje 
Karta ONZ. Uważa, że insty tucje 'międzyrządowe, w  większym  stopniu 
niż to czynią, pow inny działać na rzecz rozwoju krajów  zacofanych34. 
Pożyczki pow inny być nisko oprocentow ane i udzielane krajom  n a j-
bardziej potrzebującym . M yrdal słusznie podkreśla, że program y 
w ielostronne okazują się bardziej .skuteczne i mniej narażone na w pły-
w y polityczne niż krajow e program y pom ocy jednostronnej. Postuluje 
zaw arcie międzynarodowscjo porozum ienia, obowiązującego w szystkie 
k ra je  rozw inięte w  kw estii zaprzestania p rak tyk  w iązania ,pomocy 
z narzuceniem  określonych zobowiązań i trak tu je  tak ie  porozum ienia 
jako najlepszą drogę do  rozw iązania 'tego problem u35. M yrdal jest 
zdania, że ty lko p rzy  w ykorzystaniu  kierow niczego potencjału m iędzy-
narodow ych instytucji finansow ych można będzie najskuteczniej za-
atakow ać problem y związane z finansowaniem  rozwoju. Trzeba więc 
usilnie w alczyć o zw iększenie zakresu pomocy w ielostronnej.

Iinny postu lat M yrdala dotyczy zwiększenia funduszów w poszcze-
gólnych krajach  przeznaczonych na pomoc. Uważa, że pozycje w bud-
żetach na ten  cel stopniowo powinny osiągać wielkość tych nakładów, 
k tóre k raje  rozw inięte przeznaczają na inne, ważne cele krajow e, jak 
ośw iata i ubezpieczenia społeczne; docelowo — powinny osiągnąć 
poziom środków  przeznaczonych na obronę, M yrdal jest więc przeko-
nany, że k ra je  rozw inięte stać na zasadnicze zw iększenie pozycji 
przeznaczonych na św iadczenie pomocy. N ależy też zaznaczyć, że dą-
żenie do uznania niesienia pom ocy dla k rajów  Trzeciego Świata za 
przedm iot wspólnej odpowiedzialności k rajów  rozw iniętych, odpowie-

M G. Myrdal uważa, że pomoc związana z rozmaitymi powinnościami np.: z obo-

wiązkiem importu z kraju udzielającego pożyczki jest powszechna prawie w e w szy-

stkich krajach, ibidem,  s. 407.

34 Głównie autor ma na myśli: M ec’zynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.

35 „Gdyby można było osiągnąć porozumienie krajów rozw iniętych w sprawie 
rezygnacji z wiązania pomocy z eksportem z kraju dającego pomoc — w płynęło-

by to na zmniejszenie tradycyjnego zainteresowania tych krajów w utrzymywaniu 
jednostronnego charakteru pomocy i zw iększyłoby możliwości przekazania pomocy 
w ręce organizacji międzynarodowych. M y r d a l ,  Przeciw nędzy..., s. 422.



dzielności, k tó re j ciężar pow inien 'być podzielony w sposólb uzgodniony 
i uczciwy, docelowo prowadzący do system u m iędzynarodow ego opo-
datkow ania ina ten  cel, jest spraw ą szczególnej troski au to ra3®.

Z przytoczonym i pow yżej postulatam i M yrdala n ie  sposób się nie 
zgodzić; ibrak jednak w jego pracach propozycji konkretnych rozw ią-
zań, k tó rych  przew idyw aną skuteczność można toy rozpatryw ać i oce-
niać. Stąd też pow yższe postulaty, choć słuszne, n ie m ają większego 
znaczenia praktycznego. W praw dzie M yrdal w skazuje działania mo-
gące od zaraz poprawić pozycję k rajów  słabo rozw iniętych na aren ie  
m iędzynarodowej, jak: zlikw idow anie polityki p ro tekcyjnej w  k ra -
jach rozw iniętych — zm niejszenie przez te k raje  ograniczeń im portu 
z krajów  Trzeciego Świata, popieranie w ym iany m iędzy krajam i sła-
bo rozwiniętym i — działania w kierunku integracji regionalnej, ale 
w szystkie te  działania, aby  sta ły  się możliwe do przeprow adzenia 
i skuteczne, w ym agają zasadniczej zm iany stosunków  m iędzynaro-
dowych.

W praw dzie M yrdal widzi konieczność reform y stosunków m iędzy-
narodow ych, zwłaszcza usilnie żąda reform y w  dziedzinie handlu 
'międzynarodowego: podw ójnego k ry terium  m oralności w polityce 
handlow ej z korzyścią dla k rajów  słabo rozw iniętych, tym niem niej, 
kw estia pomocy gospodarczej pozostaje dla niego spraw ą zasad-
niczą.

M yrdal sceptycznie odnosi się do reform y system u walutowego, 
uważa, że p rzy  każdym  system ie k ra je  słabo rozw inięte skazane będą 
na niedostatek dewiz. Znamienne, że jedyną korzyścią jaką dla tych 
krajów  upatru je  w  reform ie system u walutowego, to pozbawienie k ra -
jów  rozw iniętych możliwości tłum aczenia się trudnościam i dew izow y-
mi pow strzym ującym i te  k ra je  od udzielania pomocy.

Inne rozłożenie akcentów  między kw estią pom oty  gospodarczej 
a reform ą stosunków  m iędzynarodow ych obserw ujem y u twórców 
koncepcji globalnego sterow ania: w  cień  odchodzi kw estia pomocy, 
na p lan  p ierw szy w ysuw ają się postulaty o konieczności przebudow y 
istniejących stosunków  m iędzynarodowych. Typow e jest tw ierdzenie, 
że niekorzystnych w arunków  jakie dla k rajów  słabo rozw iniętych 
stw arzają m iędzynarodow e system y: w alutow y i handlow y nie skom -
pensuje pom oc gospodarcza ze strony k rajów  rozw iniętych37.

W  m iarę bowiem  jak  pow iększają się różnice między cenam i ek s-
portow anych surow ców a cenam i wyrobów przem ysłowych, w zrasta 
deficyt handlow y krajów  Trzeciego Świata. Jest cn  dodatkow o po-

36 Ibidem, s. 411—413, 429, „Międzynarodowy system redystrybucji musi opierać 
się o zasadę uczciwego i sprawiedliwego uczestnictwa w obowiązkach".

37 O now y lad międzynarodowy,  s. 63.



większariy w w yniku zaciągania pożyczek w  baruk-ach krajów  rozwi-
n iętych  i coraz większym  ciężarem  spłaty długów. Ten deficyt han-
dlowy mie jest Ikiornjpensiowany dotacjam i udzielanym i w ram ach p ro -
gram ów -pomocy krajów  rozwińiętych™. Niemniej jednak, dopóki n e -
gocjacje dotyczące problem u reform  stosunków  m iędzynarodow ych 
trw ają, w ydaje sic;, że problem  pomoc:у dla k rajów  słabo rozw iniętych 
pozostaje w ażny i n ie  można go pom ijać w dyskusjach mad przysp ie-
szeniem rozwoju tych krajów .

Powszechne uznanie zyskały tezy, że poważnie należy zwiększyć 
pomoc finansową dla krajów  biednych, a jej w arunki złagodzić. K ra-
jom rozw ijającym  się inależy zapew nić lepszy i na korzystniejszych 
w arunkach dostęp do  rynków  kapitałow ych, a  k rajom  najsłabiej roz-
w iniętym  — należy udzielać pomocy głów nie w  postaci darowizn. 
K raje rozw inięte pow inny realizow ać p rzy ję te  na siebie zobowiązania 
(pomocy, a  organizacje m iędzynarodow e (Bank Św iatowy i M iędzyna-
rodowe Stow arzyszenie Rozwoju) powinny zwiększyć jej realną w ar-
tość.

Jednak  nie współczucie i solidarność z narodam i w k rajach  zaco-
fanych w inny przyśw iecać program om  pomocy, a zrozum ienie po-
trzeb ekonom icznych i politycznych w kierunku rozw oju tych k ra -
jów, a także potrzeby utw orzenia w  świecie partnerstw a między k ra -
jam i pozw alającego na  efektyw ne planow anie i zarządzanie gospo-
darką  światow ą i takie użytkow anie św iatow ych zasobów, aby osiąg-
nąć dw a cele: spraw iedliw ość i efektywność.

Alby stosunki społeczne sta ły  się spraw iedliw sze trzeba w yelim i-
nować najgorsze przejaw y m asowej nędzy. Środkam i niezbędnym i do 
tego  są: poważne zw iększenie transferu zasobów z k rajów  bogatych 
do biednych i spraw iedliw szy podział zasobów w  samych krajach 
Trzeciego Świata — zw iększenie transferu  zasobów od bogatszej 
á uprzyw ilejow anej m niejszości w tych  k rajach  — do ubogiej w ięk-
szości.

Koncepcja globalnego sterow ania w skazują na wzm acnianie i roz-
w ijanie naukow ej i technicznej in frastruktury  krajów  słabo rozw inię-
tych i popieranie w ew nętrznych program ów  w zakresie rozw oju n a -
uki i techniki tych krajów , jako  na głów ne kierunki udzielanej .po-
mocy.

Dla M yrdala istotne jest nadan ie  polityce pomocy takiego k ierun -
ku, aby stała  się ona bodźcem do w ew nętrznych reform  insty tucjo-
nalnych leżących w  interesie ogółu ludności w k rajach  mało rozwi-
niętych. N ieegalitarna struk tura  społeczna i ekonom iczna w tych kra-

38 Ibidem, s. 83,



jach —• zdaniem M yrdala — może spowodować sytuację, iż udzielana 

tym krajom  pomoc podziała na rzecz zw iększenia nierówności w  s to -

sunkach w ew nętrznych. Stąd też — w arunkiem  niezbędnym  do tego, 

aby polityka pom ocy przyczyniała się do przyspieszenia rozwoju k ra -

jów m ało rozw iniętych są chęć i zdolność tych krajów  do uporania się 

z problemem reform wew nętrznych.

Kwestia reform  w ew nętrznych zajm uje również poważną pozycję 

w koncepcjach nowego ładu społecznego. „Reformy ładu m iędzynaro-

dowego będą- bez znaczenia, a czasem  ich przeprow adzenie będzie n ie-

możliwe — bez odpowiednich reform w stosunkach w ew nątrz po-

szczególnych państw "39. I chociaż przeprow adzenia reform stosunków  

m iędzynarodow ych nie można uzależniać od wewnętrzinych przem ian 

społecznych w krajach  słabo rozwiniętych, to może się  w przyszłości 

okazać, że reform y stosunków  m iędzynarodow ych dadzą mniejsze re -

zultaty  od oczekiwanych, gdyż większość korzyści z tych reform po-

płynie w kierunku uprzyw ilejow anej e lity  w k rajach  słaibo rozw i-

niętych.

Teresa Knslrrewa-Tomczak

EXTERNAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT 

OF LESS-DEVELOPED COUNTRIES 

IN THE LIGHT OF GUNNAR MYRDAĽS WORKS

The article is an attempt to show a convergence of view s of contemporary re-

searchers dealing with the world economy problems and G. Myrdal's theses con-

cerning the building of a peacelul and just world economy. For Myrdal a greater 

justice in the world may be attained mainly through accelerated developm ent of 

less-developed countries. Hence, the main attention in this article has been focussed  

on G. Myrdal's view s on international determinants ol accelerated development 

of less-developed countries, including the role of foreign atd. The article presents 

also Myrdal’s criticism ol the economic backwardness theory, and against this 

background — Myrdal's thesis about a necessity of an institutional approach to 

problems of less-developed countries.

38 Ibidem, s. 89.


