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PROBLEM MIERZENIA NIERÓWNOŚCI
W PROCESIE GLOBALIZACJI
Wprowadzenie
Dyskryminacja rozważana w kontekście procesu globalizacji oznacza nierówny dostęp poszczególnych krajów do korzyści, jakie mogą one osiągnąć w związku z postępującą integracją świata. Aby pokazać, że dany kraj jest lub nie jest dyskryminowany
w procesie globalizacji, można posłużyć się zestawieniem, określając najpierw szansę,
przed jaką staje kraj (czyli zestaw cech optymalnych, umożliwiających maksymalne
wykorzystanie procesu globalizacji), a następnie porównać ją z realną sytuacją tego
kraju (czyli zestawem cech faktycznych). Takie porównanie ukaże, w jakich dziedzinach dany kraj nie jest w pełni przygotowany, aby być aktywnym członkiem procesu globalizacji, odnoszącym korzyści z uczestnictwa w nim. Ponadto wykorzystując
otrzymane zestawienie, można wskazać, że dany kraj nie potrafi w stopniu najwyższym absorbować wszystkich korzyści związanych z globalizacją.
Istnieje wiele mierników procesu globalizacji, które klasyfikują kraje jako bardziej lub mniej zintegrowane (tj. będące pod różnym wpływem procesu globalizacji). Mierniki te w przeważającej części określają pewne zmienne w różnorodnych
obszarach życia gospodarczego, społecznego i politycznego, a następnie ewaluując
kraje według tych kryteriów, układają ranking. Przeglądając wyniki takich zestawień, można zobaczyć, które kraje są najbardziej globalne (w sensie zintegrowania z innymi). Analizując mierniki procesu globalizacji w podziale na wskaźniki
i indeksy (rys. 1), można także zauważyć, że zwykle mierzą one podobne obszary,
a różnice w ich wynikach biorą się z odmiennego zestawu ocenianych cech w ramach badanych obszarów lub zastosowanej metody statystycznej.
Niniejsze opracowanie ma dać odpowiedź na pytanie, czy za pomocą wspomnianych sposobów mierzenie procesu globalizacji można badać nierówność szans i sytuacji krajów w stosunku do czerpania korzyści, jakie on daje. Aby zrealizować ten
cel, konieczne jest wpierw zaprezentowanie stanu dotychczasowych badań odnośnie
do mierników procesu globalizacji, określając w ten sposób katalog cech, jaki jest
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Rys. 1. Rodzaje mierników procesu globalizacji
Źródło: Opracowanie własne.

mierzony. Wybór analizowanych wskaźników i indeksów został dokonany na podstawie kryterium zakresu mierzonych obszarów. Prezentacja kolejnych zestawień
nie będzie koncentrowała się jednak na ich wynikach, ale na mierzonych cechach
i ich odzwierciedleniu w rezultatach badań.
Na zakończenie, po analizie wybranych mierników procesu globalizacji, zostanie dokonana próba ich oceny pod kątem dostępności informacji na temat ukazywania zróżnicowanego poziomu dostępu krajów do korzyści z procesu globalizacji.
Zostanie tym samym udzielona odpowiedź na pytanie, czy mierniki procesu globalizacji mogą być używane, aby mierzyć, a pośrednio także wyjaśniać, dyskryminację w procesie globalizacji. Zostanie również dokonana ocena, czy posługując się
prezentowanymi miernikami, można określić, jakie kraje mają większe lub mniejsze
możliwości osiągania korzyści z postępującego procesu globalizacji.

1. Aspekty mierzenia procesu globalizacji
Globalizacja (czyli proces, w którego wyniku rynki krajowe oraz procesy wytwórcze stają się coraz bardziej powiązane przez wymianę towarów i usług, a także przepływ kapitałów oraz technologii1) może być mierzona w dwóch aspektach (rys. 2).
Przede wszystkim pomiarowi zostaje poddany stopień zaawansowania procesu globalizacji, rozumianego jako zjawisko obejmujące na poziomie globalnym cały świat.
Analizując ten aspekt, można wykazać, czy obecnie świat jest bardziej zjednoczony, zunifikowany, zintegrowany niż w okresach poprzednich. Tak mierzony proces
globalizacji to pomiar wszystkich wzajemnych relacji między krajami, niebędący
Def. OECD [za:] L. Oręziak, Globalizacja rynków finansowych, Globalizacja od A do Z, NBP,
Warszawa 2004, s. 155.
1
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Rys. 2. Aspekty procesu globalizacji
Źródło: Opracowanie własne.

jednakże ich sumą, lecz uwzględniający efekt synergii, który występuje przy tego
rodzaju zjawisku.
G. Kołodko wskazuje, że charakteryzując współczesną fazę procesu globalizacji, można wyróżnić jej sześć podstawowych cech, tj.: wzrost obrotów światowego
handlu, zwiększenie strumieni przepływów kapitału, migracje ludności, rozprzestrzenianie się nowych technologii, posocjalistyczną transformację systemową oraz
zmiany kulturowe i polityczne2. Analiza tych cech pokazuje, iż w ostatnim czasie niewątpliwie mamy znaczny postęp procesu globalizacji. L. Oręziak podkreśla,
że istnieje prostsza forma pomiaru bieżącego stadium procesu globalizacji w skali
świata, jako relacji między globalnym eksportem dóbr i usług a łączną produkcją
światową. Dodatkowo zaznacza także, że w obszarze finansowym proces globalizacji można zmierzyć przez określenie wartości międzynarodowych przepływów
kapitału w stosunku do światowego PKB3.
Drugim aspektem mierzenia procesu globalizacji (który jest przedmiotem niniejszego opracowania) jest prezentacja zakresu powiązania pojedynczych krajów z ich
otoczeniem (stopień zintegrowania krajów, globalizacja krajów). Mierniki tego typu
pokazują, w jakim stopniu dany kraj jest powiązany ze światem. W taki sposób można mierzyć integrację kraju w obszarze, który wydaje się istotny z punktu widzenia
procesu globalizacji (np. handel, migracje, zaangażowanie polityczne). Można także
mierzyć poziom integracji kraju wielowymiarowo (korzystając z indeksu); wtedy ocena w poszczególnych obszarach przekłada się na całościową sytuację, a końcowy rezultat oceny zależy w dużej mierze od doboru danych obszarów i przypisania im wag.
2
G. Kołodko, Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych [w:] Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G. Kołodko, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
3
L. Oręziak, op. cit., s. 155.
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Zdecydowana większość opracowywanych w ten sposób mierników (które potem
przekształcane są w rankingi) jest sporządzana przez organizacje międzynarodowe.
Rankingi te przedstawiają zjawisko procesu globalizacji, ukazując kraje uszeregowane według ogólnego kryterium zintegrowania. Tym samym wskazują, gdzie proces
globalizacji jest najbardziej zaawansowany, a które kraje pozostają poza zasięgiem
jego oddziaływania.

2. Wskaźniki procesu globalizacji
Najprostszym wskaźnikiem zintegrowania danego kraju ze światem (czy to lokalnie,
czy też globalnie) jest mierzenie otwartości (liberalizacji) jego handlu zagranicznego. Opracowanie tego wskaźnika polega np. na zmierzeniu relacji wartości wymiany
handlowej kraju w stosunku do jego produktu krajowego brutto, z uwzględnieniem
kierunków wymiany4. Taki wskaźnik charakteryzuje się jednakże dużą wrażliwością
na wielkość gospodarki, przyjmując z reguły bardzo wysokie wartości w wypadku
krajów małych oraz niskie w wypadku krajów o znacznym potencjale (większej samowystarczalności). Otwartość gospodarki można też wyrażać z pomocą wskaźnika
dychotomicznego, powstałego po określeniu, czy dany kraj spełnia przyjęte arbitralnie kryteria otwartości. Kryteriami takimi według J. Sachsa, A. Warnera są: wartość
średniej stawki celnej, istnienie barier pozataryfowych dotyczących importu dóbr,
wartość premii czarnorynkowej, ustrój państwa oraz jego monopol na eksport dóbr5.
A. Vamvakidis wskazuje, że liberalizację handlu zagranicznego można także mierzyć, wykorzystując przeciętny stosunek dochodów z ceł importowych do wartości
importu6. Innym wskaźnikiem służącym do diagnozowania stopnia otwartości rynku
krajowego na dobra zagraniczne jest rozpiętość cen dóbr tego samego typu na różnych rynkach. Im jest ona mniejsza, tym większy jest stopień integracji tego rynku.
Obserwacja różnic cenowych pozwala dodatkowo dostrzec zdolność mechanizmu
arbitrażu międzynarodowego do wyrównywania poziomu cen. Nawet jeśli na rynku krajowym dobra importowane stanowią małą część dóbr konsumowanych, to i tak
ceny dóbr krajowych pozostają pod wpływem cen dóbr podobnych sprzedawanych
za granicą. Nadmierna rozpiętość cen stanowi więc zachętę do zwiększenia importu
i zastąpienia produkcji krajowej dobrami pochodzącymi z zagranicy7.
Rozważając kwestię procesu globalizacji, nie sposób pominąć zagadnienie globalizacji finansowej (czyli procesu wzrostu ogólnoświatowych więzi dzięki występowaniu transgranicznych przepływów finansowych, którego celem jest wzrost stopnia powiązań kraju z międzynarodowymi rynkami finansowymi). Mierniki pokazu4
R. Baldwin, P. Martin, Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences, „NBER Working Paper”, 1999, nr 6904.
5
J. Sachs, A. Warner, Economic Convergence and Economic Policies,” NBER Working Paper”,
1995, nr 5039.
6
A. Vamvakidis, How Robust Is the Growth-Openness Connection? Historical Evidence, „Journal of
Economic Growth”, 2002, vol. 7, s. 57–80.
7
J. Frankel, Globalization of the Economy, „NBER Working Paper”, 2000, nr 7858.
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jące zintegrowanie kraju ze światem na tym polu, są wynikiem agregowania danych
odnoszących się do bilansu płatniczego, sektora finansowego i rynku kapitałowego8. Przykładem mierzenia integracji kraju w ramach procesu globalizacji finansowej jest Indeks Stopnia Liberalizowania Polityki Finansowej. Jest on wypadkową
sześciu sfer: kontroli kredytu, kontroli stóp procentowych, barier wejścia do sektora
bankowego, restrykcji operacyjnych podmiotów finansowych, prywatyzacji sektora
bankowego oraz restrykcji międzynarodowych transakcji finansowych9. Integrację
przepływów kapitałowych można również mierzyć, wykorzystując średnią wartość
bezwzględną rachunku obrotów bieżących wyrażoną jako procent PKB10. Stopień
integracji finansowej można ponadto ocenić, obliczając wartość napływu kapitału
zagranicznego (zagranicznych inwestycji bezpośrednich – FDI) czy też wartość zaciągniętych kredytów, inwestycji portfelowych i udziału zagranicznych inwestorów
na lokalnej giełdzie papierów wartościowych oraz na rynku obligacji11. Podobnie
można także określić wartość międzynarodowych emisji papierów wartościowych
przedsiębiorstw narodowych. Emisje międzynarodowe obejmują bowiem wszelką
sprzedaż papierów wartościowych z wyjątkiem tych, dokonanych przez rezydentów
w walucie krajowej, tj. nieadresowanych do inwestorów-nierezydentów12.
Mierząc proces globalizacji gospodarczej, można się posługiwać wskaźnikami odnoszącymi się do wymiany walut, FDI, handlu i przepływów kapitałowych. Miernik
taki jest kombinacją czynników wskazujących możliwość wyboru waluty transakcji,
wolności rynkowej, możliwości transakcji z podmiotami zagranicznymi, terms of trade
oraz, wyrażonych w odniesieniu do PKB, transgranicznych przepływów pieniężnych,
salda handlowego, dochodu zagranicznych czynników produkcji netto oraz FDI13.
Stopień zintegrowania danego kraju ze światem na gruncie gospodarczym można
także określać, analizując źródła wytworzonej produkcji tego kraju14. Przedstawiając
dochód narodowy w podziale na część wytworzoną przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, można wskazać, jaka część gospodarki danego kraj jest domeną
przedsiębiorstw międzynarodowych, które dodatkowo pośredniczą w przepływie kapitału z krajów charakteryzujących się jego względną nadwyżką do krajów „ubogich
w kapitał”15. Udział produkcji i eksportu pochodzących z przedsiębiorstw zagranicz8

2007.

J. Kulawik, Globalizacja: tak, ale ostrożnie. „Bank. Miesięcznik Finansowy”, nr 175, kwiecień

9
A. Abiad, A. Mody, Financial Reform: What Shakes It? What Shapes It?, „IMF Working Paper”,
2003, nr 03/70.
10
A. Taylor, International Capital Mobility in History: The Savings-Investment Relationship,
„NBER Working Paper”, 1996, nr 5743.
11
B. Liberska, Udział Polski w procesach globalizacji [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania,
red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
12
D. Gotz-Kozierkiewicz, Globalizacja rynków finansowych [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, op. cit.
13
T. Andersen, T. Herbertsson, Measuring Globalization, „IZA Discussion Paper”, 2003, nr 817,
Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn 2003.
14
J. Ziemiecki, K. Żukrowska, Samodzielność gospodarcza w erze globalizacji. Kilka przyczynków
analitycznych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2002, nr 1.
15
A. Surdej, Granice suwerenności gospodarczej w erze globalizacji, Ośrodek Myśli Politycznej,
18 września 2005.
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nych w ogólnej produkcji i eksporcie przemysłowym kraju także wskazuje na stopień
powiązań i współzależności z zagranicznymi rynkami16.
Kolejnym jednowymiarowym wskaźnikiem zintegrowania kraju, tym razem na
gruncie społecznym, jest pomiar procesu migracji (przemieszczania się ludności).
Wartość ta może być wyrażana jako stosunek liczby osób migrujących z określonego terytorium do ogółu jego mieszkańców17.
Mierząc proces globalizacji w jednym obszarze, np. technologicznym, można także używać wskaźników złożonych. Takie podejście prezentuje Indeks Społeczeństwa
Ery Komputerowej18. Jego celem jest uchwycenie i opisanie zjawiska rozwoju w świecie technologii informatycznej i internetu. Indeks obejmuje 27 zmiennych, charakteryzujących zaawansowanie w zakresie tworzenia społeczeństwa informatycznego. Na
wartość indeksu składają się cztery grupy wskaźników:
– infrastruktura komputerowa, obejmująca stopień nasycenia kraju komputerami, rozwój sieci komputerowej oraz poziom wydatków na oprzyrządowanie
i oprogramowanie,
– infrastruktura internetowa, określająca liczbę indywidualnych i organizacyjnych użytkowników internetu oraz zakres handlu elektronicznego,
– infrastruktura informatyczna, dotycząca stopnia nasycenia kraju urządzeniami
telekomunikacyjnymi i audiowizualnymi oraz
– infrastruktura socjalna, charakteryzująca poziom edukacji i swobodę obiegu
informacji.
Sumaryczne zestawienie wskaźników procesu globalizacji wraz z ich charakterystyką przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wskaźniki procesu globalizacji

Wskaźnik

Liberalizacja handlu zagranicznego

Charakterystyka

– relacja wartości wymiany handlowej do produktu krajowego
brutto,
– stosunek dochodów z ceł importowych do wartości importu,
– rozpiętość cen dóbr tego samego typu na różnych rynkach.

– wartość średniej stawki celnej,
– pozataryfowe bariery importu,
Kryteria otwartości gospodarki – premia czarnorynkowa,
– ustrój państwa,
– monopol państwa na eksport.

16
17
18

B. Liberska, Udział Polski..., op. cit.
M. Okólski, Migracje a globalizacja, Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa 2004, s. 200–228.
G. Kołodko, Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem, TNOiK, Toruń 2001.
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Integracja przepływów kapitałowych

– wartości bilansu płatniczego, sektora finansowego i rynku kapitałowego,
– kontrola kredytu, kontrola stóp procentowych, bariery wejścia
do sektora bankowego, restrykcje operacyjne podmiotów finansowych, prywatyzacja sektora bankowego, restrykcje międzynarodowych transakcji finansowych,
– wartość bezwzględna rachunku obrotów bieżących jako procent
PKB,
– wartość napływu kapitału zagranicznego, zaciągniętych kredytów, inwestycji portfelowych, udziału zagranicznych inwestorów
na lokalnej giełdzie papierów wartościowych i na rynku obligacji,
– wartość międzynarodowych emisji papierów wartościowych.

Globalizacja gospodarcza

– wartość wymiany walut, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, handlu i przepływów kapitałowych,
– możliwość wyboru waluty transakcji, wolność rynkowa, możliwości prowadzenia transakcji z podmiotami zagranicznymi, terms
of trade,
– wyrażone w odniesieniu do PKB: transgraniczne przepływy pieniężne, saldo handlowe, dochód zagranicznych czynników produkcji netto oraz FDI,
– udział produkcji i eksportu pochodzących z przedsiębiorstw zagranicznych w ogólnej produkcji i eksporcie przemysłowym kraju.

Globalizacja migracji

– stosunek liczby osób migrujących z określonego terytorium do
ogółu jego mieszkańców.

Globalizacja technologiczna

– infrastruktura komputerowa,
– infrastruktura internetowa,
– infrastruktura informatyczna,
– infrastruktura informacyjna.

Źródło: Opracowanie własne.

3. Indeksy procesu globalizacji
Wielowymiarowe indeksy, które dostarczają całościową ocenę zintegrowania kraju ze światem, nie biorą pod uwagę jednego obszaru, ale starają się uwzględniać
wszystkie te, które są istotne z punktu widzenia procesu globalizacji (rys. 3). Prócz
mierzenia procesu globalizacji np. tylko w sferze gospodarczej odnoszą się one jednocześnie do innych jej obszarów, takich jak polityka (nastawienie na otwartość,
znoszenie ograniczeń w przepływach wszystkich rodzajów, ułatwienie kontaktów),
technologia (udział danego kraju w tworzeniu nowych technologii) czy postawy
społeczne (otwartość w stosunku do cudzoziemców, gotowość do przemieszczania
się, udział obywateli w światowej nauce, kulturze, gospodarce)19. Indeksy mierzą
19

W połowie drogi. Rozmowa z prof. W. Siwińskim, Dyskusje o ekonomii, Polskie Radio.
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Rys. 3. Obszary indeksów procesu globalizacji
Źródło: Opracowanie własne.

poziom integracji danego kraju w kilku wymiarach, łącząc wskaźniki jednowymiarowe. Ich rezultat jest dużo bardziej przekrojowy, pozwalający na ocenę stopnia integracji kraju ze światem na wielu płaszczyznach.
Indeksy można podzielić ze względu na liczbę badanych obszarów. Niektóre
z nich (dwuwymiarowe, będące np. zestawieniem otwartości handlowej i finansowej20) zostały przedstawione we wcześniejszych częściach opracowania.
Kolejną grupę stanowią indeksy określające zintegrowanie danego kraju w trzech
obszarach. Odnoszą się one jednocześnie np. do zagadnień integracji gospodarczej, społecznej i politycznej21. Aby skonstruować taki indeks, wpierw zmienne są
opracowywane statystycznie w podziale na odpowiednie grupy (czyli wskaźniki).
Następnie są agregowane w jeden właściwy indeks procesu globalizacji. Mierząc
proces globalizacji w obszarze gospodarki, bierze się pod uwagę przepływy handlowe, FDI oraz inwestycje portfelowe (w odniesieniu do PKB), a także dochody
zatrudnionych w procesie produkcji zagranicznych czynników produkcji (praca,
kapitał)22. Dodatkowo uwzględnia się także stopień ograniczeń handlu zagranicznego (bariery importowe: cła, kontyngenty, wpływy podatkowe z tego tytułu)23.
Integracja polityczna jest mierzona liczbą ambasad, liczbą organizacji międzynarodowych, których dany kraj jest członkiem, oraz liczbą misji pokojowych, w których
biorą udział żołnierze kraju. Proces globalizacji społecznej jest mierzony oddzielnie
dla integracji ludzi i integracji idei. Biorąc pod uwagę integrację ludzi, mierzy się
przepływy i stany migracji obcokrajowców, liczbę turystów oraz prywatne transgraniczne transfery pieniężne. Z kolei przy określaniu globalizacji idei sprawdza
20
P. Agénor, Does Globalization Hurt the Poor?, „International Economics and Economic Policy”,
2004, nr 1.
21
A. Dreher, Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index, „Applied Economics”, 2006, vol. 38, nr 10; B. Lockwood, M. Redoano, The CSGR Globalisation Index: An Introductory
Guide, „Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation Working Paper”, 2005, nr 155/05.
22
B. Lockwood, M. Redoano, op. cit.
23
A. Dreher, op. cit.

Problem mierzenia nierówności w procesie globalizacji

129

się liczbę minut zagranicznych rozmów telefonicznych przypadających na osobę,
procent użytkowników internetu w ogólnej liczbie ludności, liczbę zagranicznych
filmów, gazet i magazynów oraz listów wysłanych i otrzymanych24. Mierząc integrację społeczną, można także użyć prostszej konstrukcji, odwołując się m.in. do
migracji turystycznych, liczby użytkowników internetu czy liczby odbiorników
radiowo-telewizyjnych25.
Opracowano także indeksy, które mierzą integrację krajów w najszerszym, opisanym w niniejszym opracowaniu zakresie. Biorąc bowiem pod uwagę aż cztery
obszary, mierzą one takie zagadnienia, jak: integracja gospodarcza (FDI, inwestycje
portfelowe, dochód zagranicznych czynników produkcji netto), kontakty osobiste
(telefoniczne rozmowy międzynarodowe, podróże zagraniczne, saldo transferów rachunku bieżącego), technologię (utożsamianą z internetem, tj. liczbą użytkowników
internetu, liczbą serwerów internetowych, liczbą bezpiecznych serwerów), a także
zaangażowanie polityczne (liczba ambasad w danym kraju, członkostwo w organizacjach międzynarodowych, członkostwo w misjach Rady Bezpieczeństwa ONZ)26.

Zakończenie
Mierzenie procesu globalizacji, czy to w aspekcie całego świata, czy też na poziomie
poszczególnych krajów, może być pomocne przy określaniu bieżącego etapu tego
procesu. Jednakże pokazanie samego wskaźnika albo indeksu nie jest wystarczające, nie udziela bowiem odpowiedzi na pytanie, dlaczego dany kraj jest zintegrowany
w takim stopniu, a inny nie. Mierniki te wskazują rezultat (np. FDI, liczbę ambasad,
połączeń telefonicznych z zagranicą itd.), pomijając ich przyczynę. Ponadto nie odzwierciedlają sytuacji danego kraju w odniesieniu do jego możliwości absorbowania
korzyści z procesu globalizacji. Nawet w wypadku gdy dany kraj jest określany jako
bardzo zintegrowany, to rankingi nie wyjaśniają, jak to przekłada się na codzienne życie jego mieszkańców. Nie dają one odpowiedzi na pytanie, czy w krajach,
które są najbardziej poddane procesowi globalizacji, ludzie są bardziej szczęśliwi27. Pośrednią odpowiedź można uzyskać na podstawie rocznika statystycznego,
odnajdując dane odzwierciedlające dobrobyt danego państwa. Wyniki badań dotyczących wpływu otwartości gospodarki na wzrost gospodarczy, potwierdzające
w dużym stopniu korelację dodatnią między tymi zmiennymi, wykorzystują jednak
różnorodne podejścia metodologiczne oraz różne zmienne aproksymujące otwartość
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gospodarki28. Ponadto reakcje poszczególnych państw na zintegrowanie są mocno
zróżnicowane, co może wskazywać, że dużą rolę odgrywają czynniki specyficzne
dla danej gospodarki29, chociażby ich wielkość i liczba mieszkańców30.
Przedstawione mierniki procesu globalizacji dalekie są od udzielenia odpowiedzi
na pytanie dotyczące nierówności szans w dostępie do korzyści z procesu globalizacji. Badanie powodu, dla którego dany kraj jest zintegrowany w takim a nie innym
stopniu, wymaga głębszej analizy instytucjonalnej. Mierniki procesu globalizacji
nie koncentrują się bowiem na pokazaniu uwarunkowań procesu globalizacji, czyli
udzieleniu odpowiedzi na pytanie o przyczyny obecnego stopnia zintegrowania danego kraju, co z kolei przekładałoby się na ocenę możliwości korzystania z procesu
globalizacji. Rankingi nie ujmują w swoich danych informacji na temat osiąganego
zysku z procesu globalizacji. Pokazują natomiast inną istotną rzecz – jest modelowy
zestaw cech, jakie trzeba mieć, by wpisać się w proces globalizacji, tj. zostać uznanym za kraj zintegrowany. Jakkolwiek, nawet jeżeli wyniki rankingów posłużą do
modyfikowania działań danego kraju w kierunku większej integracji, to nie oznacza
to, że jego sytuacja w kontekście czerpania korzyści z procesu globalizacji się zmieni. Niemniej działania podjęte w celu poprawy wizerunku kraju jako zintegrowanego będą miały swoje implikacje w jego funkcjonowaniu, a umiejętnie przygotowana strategia procesu globalizacji kraju, z przewidzianymi skutkami takich działań
(trzeba pamiętać, że proces globalizacji przyczynia się także do rozprzestrzeniania
działań niepożądanych), może doprowadzić do oczekiwanego rozwoju kraju przez
absorpcję jego korzyści.
Zwrócić trzeba uwagę także na fakt, że integracja kraju ze światem niesie z sobą
nie tylko zyski, ale i koszty. Niemożność korzystania z procesu globalizacji sprawia,
że dany kraj ponosi straty (tytułem „zostawania z tyłu”). Taki kraj nie potrafi w pełni korzystać z procesu globalizacji. Co więcej, staje się coraz bardziej opóźniony,
a nawet wykorzystywany przez kraje, które umiejętnie czerpią korzyści z globalizacji, poprawiając w dalszym ciągu swoją sytuację. Początkowy (wyjściowy) zestaw
cech różnicujących kraje w wypadku braku działań korygujących, mających na celu
wyrównanie szans, powoduje coraz większe zróżnicowanie i wzrost dystansu między beneficjantami procesu globalizacji a pozostałymi krajami. Jednocześnie należy
pamiętać, że sama integracja danego kraju ze światem może przynosić mu straty,
np. w dziedzinie gospodarczej, gdzie wysoki wskaźnik wymiany handlowej będzie
pokazywał, że dany kraj uczestniczy w procesie globalizacji, ale pominie fakt, że
wymiana ta jest wynikiem eksportu nieprzetworzonych bogactw naturalnych tego
kraju.
Przedstawione w opracowaniu mierniki określają zestaw cech, które mają charakteryzować kraj zintegrowany ze światem. Tutaj pojawia się także wątpliwość, czy
spełnienie tych kryteriów jest obiektywnym dowodem na otwartość danego kraju na
T. Brodzicki, Otwartość a wzrost gospodarczy – wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość, „Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego”,
2006, nr 2.
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proces globalizacji, tzn. czy są one właściwym miernikiem integracji, a tym samym,
czy mierzone cechy uwzględniają wszystkie istotne z punktu widzenia kryteria procesu globalizacji. Należy także pamiętać, że kraj wykorzystujący szanse (najlepsze
parametry) w największym stopniu może nie realizować ich w stu procentach lub że
osiągnięcie stanu optymalnego (pełnej integracji) jest możliwe inną drogą.

Rekomendacje
Wskaźnik lub indeks procesu globalizacji jest przedstawieniem sytuacji faktycznej kraju, jako splotu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Nie pokazuje
oddzielnie uwarunkowań zewnętrznych (czyli warunków rzeczywistych leżących
poza krajem, wynikających z cech samego procesu globalizacji) i wewnętrznych
(specyficzne cechy danego kraju, jego gospodarki i społeczeństwa, np. bariery, jakie
kraj sam stwarza, przez nieumiejętnie rozwiniętą, źle ukierunkowaną wewnętrzną
strukturę gospodarczą, społeczną czy polityczną). Mając bowiem porównanie tych
dwóch obszarów względem różnych krajów, na ranking można spojrzeć z perspektywy zmian, jakie należy podjąć (modyfikując sytuację – parametry poszczególnych
krajów, np. gospodarcze, społeczne, polityczne, instytucjonalne), tak aby osiągać
większe korzyści z procesu globalizacji. Wtedy można pokazać zyskujących na procesie globalizacji (w jakikolwiek sposób), także kraje mające możliwość zyskiwania
na procesie globalizacji, ale nierealizujące tej szansy, albo nawet kraje tracące na
procesie globalizacji, czy to z własnej woli, czy też w wyniku uwarunkowań od nich
niezależnych (brak szansy).
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