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CZYNNIKI RYZYKA W ERZE DESTABILIZACJI

Wprowadzenie

Rosnący stopień powiązań w skali globalnej powoduje wzrost ryzyka działalności 
uczestników stosunków międzynarodowych. Zasadne wydaje się więc podjęcie rozwa
żań dotyczących czynników ryzyka. 

Dociekania zawarte w niniejszym artykule inicjuje ujęcie podstawowych uwarun
kowań przyczyniających się do eskalacji ryzyka w sferze międzynarodowej. Następuje 
również odniesienie do formuł interpretujących taki stan rzeczy. Kolejną częścią anali
zy jest opis współczesnych wyzwań, rozumianych jako czynniki ryzyka, z którymi 
stykają się uczestnicy stosunków międzynarodowych. W części ostatniej zapropono
wano metodologię postępowania z ryzykiem. 

Eskalacja ryzyka

W klasycznych ujęciach wyróżnia się trzy źródła ryzyka: przyrodę, zagrożenie ze stro
ny człowieka, a także czynnik egzystencjalny. 

W perspektywie historycznej ewolucję ryzyka, a dokładniej czynników ryzyka, ce
chuje wzrost ich ilości, różnorodności, złożoności, nieokreśloności1. W okresie ostat
nich 200 lat obszar generowania czynników ryzyka poszerzył się głównie o technikę 
i technologię. Stopniowo narastała złożoność rzeczywistości. Ostatnie 30 lat to już 
eskalacja turbulencji, zmian, a w konsekwencji ryzyka2. Rozwój ma charakter skoko
wy, nieciągły. Niepredyktywność, nowatorstwo, częstotliwość zmian to czynniki wpły
wające na destabilizację środowiska, w którym funkcjonują uczestnicy stosunków 
międzynarodowych. 

1 O ewolucji pojmowania ryzyka szeroko piszę P. L. Bernstein, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzy
ka, Warszawa 1997. 

2 Por. H. I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985, s. 82. 
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Narastanie ryzyka doprowadziło do poszukiwania nowych formuł interpretacyj
nych. Jednym z wykorzystywanych paradygmatów są teorie dyskontynuacyjne, takie 
jak teoria chaosu czy też teoria katastrof. Do typów dyskontynuacji - przyczyn po
wstawania ryzyka - zalicza się między innymi następujące czynniki: polityczne, praw
ne, społeczne, ekologiczne, techniczne, technologiczne, ekonomiczne. 

Teorie dyskontynuacyjne zakładają istnienie sfer nieciągłości. W myśl teorii chaosu 
istnieje chaos deterministyczny, czyli w pozornie chaotycznych układach jest porządek. 
Z kolei to, o czym myślano, że jest skomplikowane, może się stać proste. Zjawiska, 
które wydają się pozbawione struktury i przypadkowe, mogą w rzeczywistości podle
gać prostym prawom. Kolejną prawidłowością opisywaną przez teorię chaosu jest 
nieliniowość. Oznacza ona, że skutek nie jest proporcjonalny do wywołującej go przy
czyny. Dochodzi zatem do eskalacji, wzmocnienia zachowań w układzie dynamicz
nym. Warunki początkowe cechuje więc nadwrażliwość. 

Wśród cech teorii katastrof warto wyróżnić między innymi dyskontynuacje, a także 
histerezę3. 

3 J. Teczke, Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Prace Komisji Nauk Organizacji i Za
rządzania PAN 3/1996, Kraków, s. 7. 

4 Ibidem, s. 9. 
5 P. Jedynak, J. Teczke, S. Wyciślak, Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych mię

dzynarodowo, Kraków 2001, s. 11. 

Dyskontynuacja oznacza występowanie nieoczekiwanej zmiany wielkości lub obiek
tu, pomimo że czynniki wpływające na kształtowanie zjawiska nie ulegają gwałtownym 
zmianom4. 

Histereza jest zjawiskiem zależności aktualnego stanu układu od stanów w poprze
dzających chwilach. Innymi słowy, histereza oznacza, że n działań określonych czyn
ników zewnętrznych nie wywołuje zmiany cech układu. Jednak n + 1 działanie prowa
dzi do zmian cech układu w taki sposób, iż kumuluje (równocześnie) wszystkie 
wcześniejsze działania czynników zewnętrznych. 

Przy uwzględnieniu dyskontynuacji, nieciągłości i wzrastającego stopnia powiązań 
jest uzasadnione stwierdzenie o nadejściu epoki destabilizacji w rozwoju gospodarki 
światowej5. 

W epoce destabilizacji ryzyko należy pojmować nie tylko w kategoriach zagroże
nia, musi ono być także rozumiane jako szansa. 

Współczesne wyzwania

Postrzegając ryzyko w kategoriach szansy i zagrożenia, można przejść do ujęcia naj
ważniejszych wyzwań, z którymi konfrontują się uczestnicy stosunków międzynaro
dowych. Wśród nich można wyróżnić następujące czynniki: 

- społeczne: groźba eksplozji demograficznej, migracje międzynarodowe, terro
ryzm i przestępczość, postępująca urbanizacja; 

- technologiczne: rozwój technologii internetowych i mobilnych, biotechnologii, 
nanotechnologii, praca nad genomem, klonowanie; 
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- ekonomiczne: pogłębianie się różnic rozwojowych, swobodny przepływ kapi
tałów, rosnące ceny nośników energii, zwiększająca się potęga ekonomiczna 
Chin oraz Indii, outsourcing; 

- instytucjonalne: redefiniowanie roli państwa, diagnoza funkcji społecznych 
przedsiębiorstwa, reforma instytucji międzynarodowych, wpływ instytucji ko
ścielnych. 

Kolejność dalszego opisu respektuje związki przyczynowo-skutkowe. W pierwszej 
kolejności zostaną opisane czynniki społeczne, w tym głównie zagadnienia demogra
ficzne, które są źródłem zmian w pozostałych sferach. W dalszej części będą scharakte
ryzowane zmiany w zakresie technologii. Osiągnięcia w zakresie techniki i technologii 
determinują bowiem, w dużym stopniu, kierunek rozwoju gospodarki światowej. Sfera 
ekonomiczna jest odzwierciedleniem zmian zachodzących w sferze społecznej i tech
nologicznej. Zmiany instytucjonalne są najczęściej reakcją na zmiany w charakteryzo
wanych wcześniej sferach. 

Przechodząc do charakterystyki czynników społecznych, wydaje się zasadne roz
poczęcie analizy od opisu zmian demograficznych. W 2015 roku liczba ludności na 
świecie ma sięgnąć 7, 2 miliarda, co oznacza wzrost z 6, 1 miliarda w roku 2000. Przy 
czym wzrost ten będzie bardzo nierównomierny, gdyż w krajach rozwijających się 
będzie stanowić ponad 95% prognozowanego zwiększenia liczby ludności. Ludność 
Indii ma sięgnąć 1, 2 miliarda w 2015 roku, wzrost z nieco ponad 1 miliarda w 2005 
roku. Liczba ludności Rosji i krajów postkomunistycznych będzie się natomiast 
zmniejszać. Przykładowo liczba ludności Rosji ma się zmniejszyć z 142 milionów 
w roku 2005 do 135 milionów w 2015 roku. Liczba ludności regionu Afryki i Bliskie
go Wschodu ma wzrosnąć aż o prawie 23% w latach 2005-2015. W tym samym okre
sie populacja krajów Europy Wschodniej ma się zmniejszyć o nieco ponad 4%6. 

6 Forty Key Trends for the Next Decade: 20 Key Global Trends and 20 Key Consumer Trends 2005- 
-2015, s. 6-8, dostęp 2 września 2006, http: //www. gmid. euromonitor. com/

Tabela 1. Liczba ludności na świecie w latach 2005-2015 (w tysiącach)

2005 2015 % wzrost
Afryka i Bliski Wschód 1 064 145, 0 1 305 797, 0 22, 7
Ameryka i Region Karaibów 552 775, 4 623 094, 8 12, 7
Region Azji i Pacyfiku 3 649 715, 0 4 061 922, 0 11, 3
Australoazja 24 253, 4 26 329, 3 8, 6
Ameryka Północna 318 837, 8 345 855, 8 8, 5
Europa Zachodnia 468 637, 8 486 024, 7 3, 7
Europa Wschodnia 335 279, 9 321 554, 7 -4, 1
Świat 6 413 644, 0 7 170 578, 0 11, 8

Źródło: ONZ na podstawie Forty Key Trends for the Next Decade: 20 Key Global Trends and 20 Key
Consumer Trends 2005-2015, s. 6, dostęp 2 września 2006, http: //www. gmid. euromonitor. com/

Prawdziwym wyzwaniem dla krajów rozwiniętych jest problem starzejących się 
społeczeństw. Udział osób w wieku powyżej 65 lat w 2015 roku w krajach Europy 
Zachodniej sięgnie 16%, a w krajach Azji i Pacyfiku 7%, natomiast w Afryce i na Bli
skim Wschodzie 3, 7%. W rezultacie większa część środków budżetowych będzie prze

http://www.gmid.euromonitor.com/
http://www.gmid.euromonitor.com/
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znaczana na ludzi starszych, zwiększą się wydatki na cele zdrowotne, konieczna będzie 
reforma systemów emerytalnych. Wystąpi również brak wysokiej klasy specjalistów, 
na przykład z branży IT, i robotników niewykwalifikowanych. Migracje międzynaro
dowe mają wyrównać prognozowane braki. Imigranci stanowią ponad 15% populacji 
w ponad 50 krajach. Główne kierunki imigracji to: Ameryka Północna (przede wszyst
kim z Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowej i Wschodniej), Europa Zachodnia 
(głównie z Bliskiego Wschodu, południowej Azji, krajów postkomunistycznych). Mi
gracje będą miały konsekwencje polityczne. Niektóre partie polityczne wykorzystają 
niechęć wobec imigrantów i zbudują na tym swój potencjał. Kraje europejskie i Japo
nia staną przed dylematem, jak zbilansować potrzebę w zakresie przyjmowania imi
grantów z problemami związanymi z ich asymilacją. Dla krajów emigrantów migracje 
oznaczają utratę elit intelektualnych. Szacuje się, że 1, 5 miliona wykształconych eks- 
patów z krajów rozwijających się jest zatrudnionych w krajach rozwiniętych. Ten dre
naż mózgów ma się pogłębić w przyszłości. Spowoduje to wzrost różnic rozwojowych, 
jako że wiedza będzie rozstrzygać o poziomie cywilizacyjnym. Rosnąca skala migracji 
rodzi koszty natury społecznej, takie jak przestępczość. Ułatwia ona również umiędzy
narodowienie terroru, a także ekspansję przestępczości zorganizowanej. Strach przed 
przestępczością powoduje z kolei zmniejszanie się liczby ludności w centrach miast. 
Należy jednak przyznać, że w skali globalnej rośnie liczba ludności miejskiej. W 1800 
roku zaledwie 2% populacji świata zamieszkiwało tereny miejskie. Według prognoz 
ONZ, w roku 2008 aż 50% liczby ludności będzie mieszkańcami miast. W 1950 roku 
Nowy Jork był jedynym miastem z populacją przekraczającą 10 milionów. Obecnie jest 
20 takich megamiast. Istnienie megamiast prowadzi do problemów komunikacyjnych, 
jak również pogarszania się jakości życia. Postępująca rewolucja telekomunikacyjna 
może doprowadzić do zmniejszenia roli dużych ośrodków miejskich7. 

7 Ibidem, s. 23-24. 
8 Ibidem, s. 25. 

Technologia i technika w dużym stopniu determinują kierunek rozwoju rzeczywi
stości, w której funkcjonują podmioty stosunków międzynarodowych. Są one również 
źródłem ryzyka. 

Niewątpliwie rozwój technologii internetowych i mobilnych jest jedną z tych gałęzi 
rozwoju, która w największym stopniu wpływa na międzynarodową rzeczywistość. 
Zwiększenie przepustowości połączeń internetowych (upowszechnienie Intemetu sze
rokopasmowego), wprowadzenie nowych formatów przesyłu plików, miniaturyzacja 
urządzeń dostępowych będą powodowały wzrost dostępności i redukcję kosztów do
stępu do Intemetu. Prawdziwą rewolucję przeżywają przenośne urządzenia mobilne. 
W okresie ostatnich 10 lat telefony mobilne zostały przekształcone w małe wielofunk
cyjne terminale. Obecnie wielofunkcyjne telefony są wyposażone w funkcje, które 
były zarezerwowane dla przenośnych komputerów, w systemy operacyjne pozwalające 
na instalację programów dostosowanych do wymogów użytkowników. Technologia 
UMCS niesie wiele nowych możliwości, jak na przykład dostęp do szerokopasmowego 
Intemetu poprzez telefon komórkowy. Ciekawym rozwiązaniem jest technologia 
WLAN. Hotspoty, bazujące na technologii WLAN, umożliwiające dostęp do Intemetu, 
zostały zainstalowane w takich miejscach, jak porty lotnicze, hotele, centra biznesowe, 
centra handlowe, sieci gastronomiczne8. 
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Prawdziwej rewolucji można oczekiwać w takich dziedzinach, jak biotechnologia, 
genetyka, nanotechnologia. 

Identyfikacja genomu ludzkiego pozwoli na dokładniejszą diagnozę i terapię zacho
rowań. Natomiast lepsze zrozumienie sposobu oddziaływania chorób na ludzi o różnej 
charakterystyce genetycznej ułatwi rozwój przemysłu farmaceutycznego. 

Do prawdziwego przełomu mogą doprowadzić osiągnięcia w dziedzinie nanotech- 
nologii. Nanotechnologia to ogólna nazwa całego zestawu technik i sposobów tworzenia 
rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0, 1 do 100 nanometrów), czyli 
na poziomie pojedynczych cząsteczek9. Dzięki niej człowiek będzie w stanie, ponosząc 
niskie koszty, kontrolować strukturę materii. Prowadzone dziś badania nad nanotechno- 
logią pozwalają stwierdzić, że stworzenie tą metodą pierwszego urządzenia może mieć 
miejsce już w 2020 roku. Będzie to mechanizm (assembler), którego wielkość nie 
przekroczy jednej miliardowej metra, a będzie w stanie produkować wszystko przy 
wykorzystaniu jedynie atomów węgla i surowców naturalnych. Rezultaty jego działa
nia będą idealne - żadnych niedokładności, zadrapań - i niezwykła wytrzymałość10. 

9 http: //pl. wildpedia. org/wiki/Nanotechnologia
10 Będzie można zbudować mikromikrokompuetry, które będą się poruszały w organizmie ludzkim, 

walcząc z rakiem, niwelując efekty starzenia, wspomagając system immunologiczny. 
11 Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Warszawa 1996, s. 87. 
12 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Warszawa 2002, s. 287. 
13 Ibidem, s. 117. Jest to sporna teza. Zdaniem autora, tej sytuacji nie można nazwać paradoksalną, tak 

jak nie można za paradoksalną uznać sytuacji panującej w okresie, w którym państwa narodowe nie miały 
obecnego umocowania. Wtedy to przepływ pieniądza pozostawał poza władzą panującego, czyli najczęściej 
króla. Obecnie wielu ekonomistów uważa za stosowne wyłączenie z kompetencji władz państwowych 
regulacji przepływu pieniądza. 

Procesy ekonomiczne będą determinowane przez zmiany społeczne i technologicz
ne. Wśród wyzwań ekonomicznych należy podkreślić pogłębiające się różnice między 
bogatymi a biednymi. Potwierdzeniem przedstawionych tendencji jest fakt, że w okre
sie, gdy najbogatsze 20% światowej populacji stało się bogatsze niż 30 lat temu, naj
biedniejsze 20% zbiedniało jeszcze bardziej11. Wzrost rozpiętości dochodowych mię
dzy krajami zamożnymi i biednymi jest bezsporny. Na początku XIX wieku różnice 
dochodowe per capita krajów zamożnych i biednych przekraczały nieco tylko relacje 
3: 1. Przez cały XIX wiek (aż do 1913 roku) różnice te wzrastały, ale prawdziwe przy
spieszenie nastąpiło dopiero w ciągu ostatniego czterdziestolecia. W okresie 1960- 
-1990 PNB per capita 1/5 ludności zamożnego świata w stosunku do takiej samej 
liczby ludności krajów słabo rozwiniętych wzrósł (w cenach stałych z 1987 roku) z 30 
do 60, a w ciągu ostatniej dekady - do 7412. 

Swobodny przepływ kapitałów, a w szczególności inwestycje o charakterze speku
lacyjnym przyczyniają się do pogłębiania różnic rozwojowych. Jest tak między innymi 
wskutek kryzysów finansowych. Podkreśla się narastającą różnicę pomiędzy sferą 
finansową a sferą gospodarki. Często się uważa, że powstała sytuacja paradoksalna, 
swoistego wyobcowania finansów z realnej gospodarki13. Globalny system gospodar
czy stał się globalnym systemem transmisji zakłóceń. Taką charakterystykę można 
odnieść do funkcjonowania systemu głównych giełd współczesnego świata, błyska
wicznie reagujących na zmiany koniunktury na którymkolwiek z rynków. Z drugiej 
jednak strony bezpośrednie inwestycje zagraniczne stymulują rozwój. Beneficjentami 

http://pl.wildpedia.org/wiki/Nanotechnologia
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bezpośrednich inwestycji zagranicznych są szybko rozwijające się Indie i Chiny - kraje 
o ogromnym potencjale. 

Wzrost gospodarczy Chin i Indii może doprowadzić do przełomu w układzie naj
większych potęg ekonomicznych świata. Ocenia się, że Chiny mogą przez kilkanaście 
lat utrzymywać tempo wzrostu na poziomie 7-10% PKB rocznie. Wprowadzenie re
form wymaganych przez WTO umożliwia Chinom kontynuację szybkiego wzrostu. 
Kraj ten będzie w coraz większym stopniu zintegrowany z gospodarką światową 
wskutek rosnących bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rosnącej wymiany han
dlowej z zagranicą, a także poprzez międzynarodowe rynki kapitałowe. Wśród czynni
ków, które dają Indiom podstawy do szybkiego rozwoju, można wymienić między 
innymi największą populację osób mówiących po angielsku wśród krajów rozwijają
cych się, system edukacyjny kształcący miliony specjalistów w sferze naukowo- 
-technicznej, klasę średnią ukierunkowaną na intensyfikację związków z gospodarką 
światową, dużą grupę ekspatów ułatwiającą dostęp do wiodących światowych rynków. 
Chiny i Indie będą jednak musiały się zmierzyć z powiększającą się luką rozwojową 
obszarów miejskich i wiejskich, problemami administracyjnymi, wyczerpującymi się 
zasobami naturalnymi14. 

14 Forty Key Trends for the Next Decade..., op. cit. 
15 Ibidem. 

Według dostępnych szacunków, zapotrzebowanie na energię zwiększy się o 50% 
w okresie następnych 15 lat. W takich warunkach rozwój alternatywnych źródeł energii 
będzie wyzwaniem dla gospodarki światowej. Kolejnym ważnym czynnikiem będzie 
zaspokojenie popytu na wodę. Szacuje się, że w roku 2015 niemal połowa światowej 
populacji będzie zamieszkiwać na terenach o niedoborach wody. Będą to głównie: 
Afryka, Bliski Wschód, południowa Azja, północne Chiny. W krajach rozwijających 
się rosnącym problemem będzie zaopatrzenie w wodę rolnictwa15. 

Globalizacja produkcji, a także outsourcing w skali globalnej generują szanse i za
grożenia dla uczestników stosunków międzynarodowych. Relokacja produkcji, cen
trów badawczych, centrów księgowych stanowi dużą szansą na przykład dla Polski. 
Nasz kraj skutecznie konkuruje z Indiami, które są prawdziwym potentatem w tym 
względzie. Centra outsourcingowe powstały na przykład w Krakowie i Wrocławiu. 
Firma Cap Gemini, która założyła centrum księgowe w Krakowie, zatrudniając znacz
nie ponad 1000 osób, stała się poważnym pracodawcą absolwentów w regionie. 

W dalszym ciągu rozważań następuje przejście do charakterystyki wyzwań, którym 
muszą sprostać rozwiązania instytucjonalne. Wyzwania te są pochodną zmian, które 
mają swe źródła w scharakteryzowanych już sferach. 

W procesie globalizacji dokonuje się destrukcja instytucji państwa, zarówno po
przez ograniczenie ceł i innych sposobów ochrony granicznej, jak i wskutek narzucania 
przez międzynarodowy kapitał finansowy wymogów ujednolicenia reguł polityki go
spodarczej. Szczególnym czynnikiem osłabienia państwa jest stały proces obniżania 
podatków i regulacji rządowych. Takie działania są rezultatem konkurowania o two
rzenie jak najkorzystniejszych warunków lokalizacji kapitału w danym państwie. Osła
bienie państwa może powodować reperkusje. Państwo jest bowiem podmiotem odpo
wiadającym za nakłady kreujące efekty w dłuższym okresie czasu. Taki typ nakładów 
nie stanowi obszaru zainteresowań prywatnych przedsiębiorstw. W niektórych sferach 
koszty (na przykład ochrony środowiska) lub skutki (na przykład postępu techniczne
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go) są na tyle duże, że bez ingerencji państwa ich wpływ nie może być zaabsorbowany, 
nie wywołując reperkusji dla całego społeczeństwa16. Generalnie państwo narodowe 
znajduje się na etapie redefinicji koncepcji działania, stając pomiędzy wyzwaniami 
globalnymi a problemami regionalnymi. W rozwinięciu krótko nakreślonych w tym 
miejscu problemów można zadać pytanie: w jakim stopniu i czy w ogóle przedsiębior
stwa będą w stanie realizować ideę odpowiedzialności społecznej? 

16 W. Szymański, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001, s. 94. 
'''ibidem, s. 102. 
18 Grupa Lizbońska, Granice..., op. cit., s. 36. 
19 Ibidem, s. 69. Kontrakt społeczny obejmuje następujące dziedziny: prawo do pracy, walkę z ubó

stwem, ochronę jednostki i społeczeństwa przed zagrożeniami, promocję równych szans. 
20 Ibidem, s. 100-101. Demokracja ma się natomiast rozwijać poprzez regionalne konfederacje oparte 

na społeczno-ekonomicznych i kulturowych jednostkach mniejszych niż państwa narodowe. W tym kierun
ku zmierzają poczynania polegające na tworzeniu regionalnych unii zintegrowanych gospodarczo i poli
tycznie. 

Niewątpliwie pobudzany jest również konflikt doktrynalnej natury między liberali
zmem politycznym a liberalizmem ekonomicznym17. 

Istniejące zagrożenia wynikają również z tak zwanej skończonej natury świata. 
Istnienie skończonej granicy rozwoju świata na poziomie globalnym oznacza, że spo
łeczeństwa muszą się nauczyć radzić sobie z wyższym poziomem złożoności niż ten 
charakterystyczny dla świata opartego na państwie narodowym18 19. Następuje zerwanie 
z koncepcją państwa opiekuńczego, bazującego na kontrakcie społecznym. 

Kolejne źródło konfliktu jest rezultatem tworzących się podziałów między cywili
zacjami. Trudno w tym miejscu nie wspomnieć o dwóch groźnych tendencjach. Pierw
szej - skierowanej w stronę jednego, homogenicznego technokratycznego świata (glo
balizacja typu McWorld) i drugiej - przeciwstawnej wobec wskrzeszenia etnicznych 
(religijnych) organizacji plemiennych. Obie tendencje zagrażają demokracji i po
wstrzymują obywatela od odgrywania społecznie konstruktywnej roli20. W tym kontek
ście należy podkreślić znaczenie instytucji kościelnych w kompensacji istniejących 
konfliktów. 

Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, Bank Światowy, wymagają reform, 
gdyż ulegają marginalizacji. Redefinicji wymaga również rola ugrupowań regional
nych w warunkach narastającej presji globalnej. 

Metodologia postępowania z ryzykiem

W kontekście poczynionych uwag rodzi się pytanie: jak sprostać scharakteryzowanym 
wyzwaniom pojmowanym jako czynniki ryzyka. Ma temu służyć metodologia obej
mująca następujące etapy: 

- diagnoza, 
- terapia, 
- profilaktyka. 
Diagnoza obejmuje identyfikację i ocenę ryzyka. Etap terapii sprowadza się do 

ustalenia, czy dokonywać transferu ryzyka, czy też podejmować ryzyko, opierając się 
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na własnym potencjale. Faza profilaktyki rozpoczyna się kontrolą, a jest dopełniana 
działaniami prewencyjnymi. 

W fazie diagnozy ryzyka uczestnicy stosunków międzynarodowych powinni wyko
rzystać rankingi i ratingi. Wśród takich wskaźników można wyróżnić między innymi: 
indeks korupcji postrzeganej, ranking konkurencyjności państw, wskaźnik zaufania do 
rynku, wskaźnik braku przejrzystości, wskaźnik globalizacji, wskaźnik starzenia się 
ludności. 

Stopień wykorzystania poszczególnych wskaźników odnośnie do stosunków mię
dzynarodowych powinien zależeć od: 

- formy i zakresu uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych, 
- zagranicznych lokalizacji, 
- partnerów, 
- relatywnego potencjału (posiadanych zasobów). 
W zakresie diagnozy ryzyka, w sensie praktycznym, wiodące znaczenie mają przed

siębiorstwa. Są one bowiem, przynajmniej obecnie, najbardziej ekspansywnym pod
miotem stosunków międzynarodowych. Rozpoznanie ryzyka powinno się odbywać 
z wyprzedzeniem i uwzględniać słabe sygnały. Słabe sygnały to takie informacje, które 
oznaczają początek lub zbliżanie się strategicznych zmian (zmian lub załamań dotych
czasowych tendencji). Opis takich tendencji zawarto w części artykułu dotyczącej 
współczesnych wyzwań, przed którymi znajdują się uczestnicy stosunków międzyna
rodowych. Słabe sygnały mogą się przyczynić do wczesnego rozpoznania czynników 
ryzyka, mogą one być skojarzone jako symptomy radykalnych zmian, a postrzegane 
jako zagrożenie, ale także jako szansa. W fazie rozpoznania należy sporządzić listę 
zidentyfikowanych szans i zagrożeń. Symptomy mogą się przekształcić w objawy, 
a następnie w zespoły objawów. Zasadniczą kwestią pozostaje sposób łączenia, grupo
wania objawów odpowiednio do nasuwających się możliwości. Słabe sygnały powinny 
być przekazywane z takim wyprzedzeniem czasowym, aby było możliwe podjęcie dzia
łań wobec sygnalizowanych zdarzeń. 

Aby sprostać istniejącym wymogom metodologicznym stawianym wobec oceny ry
zyka, należy dokonać wyboru odpowiednich metod i technik tejże oceny. Ogólnie 
rzecz ujmując, racjonalizacja doboru metod i technik ryzyka powinna polegać na speł
nieniu postulatów ich dostosowania do uprzednio określonych kryteriów oceny i wa
runków mierzalności badanych cech oraz, jeśli to niezbędne, umożliwieniu porówny
walności ocen. Aby sprostać wysuniętemu postulatowi często nie można poprzestać na 
zastosowaniu jednej metody badawczej. Trzeba wskazać zarówno na możliwość, jak 
i celowość kształtowania metod złożonych, stanowiących kombinacje metod prost
szych (typowych) lub ich elementów. 

Terapia może być realizowana na podstawie posiadanego potencjału, przy częścio
wym lub całkowitym wykorzystaniu funkcji podmiotów zewnętrznych. Rzecz sprowa
dza się do transferu lub retencji ryzyka. 

Transfer ryzyka może mieć charakter: 
- demograficzny - od osób w wieku emerytalnym do osób w wieku produkcyj

nym poprzez ubezpieczenie społeczne; 
- międzykulturowy - od kultur gotowych do podejmowania ryzyka do kultur cha

rakteryzujących się niechęcią do podejmowania ryzyka; 
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- technologiczny - wysoko rozwinięte kraje przejmują odpowiedzialność za stwo
rzenie technologii umożliwiających zastąpienie wyczerpujących się surowców 
naturalnych, 

- ekonomiczny - od podmiotów pragnących zabezpieczyć swe pozycje do speku
lantów, głównie na podstawie instrumentów dostępnych na rynkach finanso
wych, czyli kontraktów futures, forward, opcje, warranty; 

- instytucjonalny - przedsiębiorstwa to podmioty, które w coraz większym stop
niu przejmują ryzyko w środowisku międzynarodowym. 

Do sfery działań profilaktycznych zalicza się: kontrolę, a także edukację. W tym 
względzie szczególną rolę powinny odgiywać instytucje na poziomie: regionalnym, 
krajowym i ponadnarodowym. Wydaje się, że przepływy finansowe są tą dziedziną 
która powinna zostać poddana nadzorowi instytucjonalnemu. 

Kontroli dokonuje się odnośnie do wcześniej przyjętych granic dopuszczalności ry
zyka. Kontroli i stałej obserwacji podlega zatem ewolucja ryzyka. System kontroli 
powinien być szczególnie wrażliwy na te odchylenia od ustalonych granic, które mają 
skokowy charakter. Uruchamiany przez nie mechanizm wzmocnienia prowadzi do 
eskalacji ryzyka. 

Zakończenie

W artykule scharakteryzowano czynniki ryzyka, z którymi konfrontują się uczestnicy 
stosunków międzynarodowych. Wyróżniono czynniki o charakterze społecznym, 
technologicznym, ekonomicznym, a także instytucjonalnym. Sformułowano metodo
logię postępowania z ryzykiem, obejmującą następujące etapy: diagnoza, terapia, 
profilaktyka. 
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